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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าประชุม
สพป.สฎ.1
1 นายประทีป ทองด้วง
2 นายสัญญานนท์ พรหมมณี
3 นายสุมนต์ ศิรธิ รรม
4 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
5 นายไพจิตร รักษาสรณ์
6 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ
7 นายสมชาย สําอางค์กาย
8 นางจรัสศรี พรหมกลิ่น
9 นางสมใจ ฉ้วนตั้น
10 นางสายตา แก้วศรีมนต์
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นางอารยา จันทวี
นางทัศนีย์ รุ่งเรือง
นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น
นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
นายชํานาญ หนูจีนเส้ง
นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
นายจิรพัส ทองสีทอง
นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์
นายสุนัย ตรียทุ ธ
นางขวัญใจ บุญสินธุ์
นางคนึงนิตย์ ชัยสวัสดิ์
นางจุราภรณ์ คงเจริญ
นางจริยา ซึ้งสุนทร
นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์

รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ.บริหารงานบุคคล
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (แทน)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10
ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต
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นายพงศ์ศักดิ์ ปัญญานันท์
นายสุชาติ ราชแป้น
นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์
นายศุภชัย เวชกุล
นายประสาน บัวนเพชร
นายนิวัติ ทวยเจริญ
นายสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียร
นายสุระชัย ไสยรินทร์
นายไพรัตน์ ภูวร
นายกฤษณะ นิคมประศาสน์
อําเภอกาญจนดิษฐ์
นายจํานงค์ นวลขาว
นายจรูญ เมืองเสน
นายจรัญ คิดขยัน
นายนฤนาท สงพรหม
นางนิรมล พัฒนคล้าย
นางสุริยา เครือรัตน์
นายสุติยะ ชูหนู
นายวิชัย สุบรรณ์
นายวินัย จันทร์สว่าง
นายสัญญา รอดดํา
นางสาวจุฑารัตน์ แก้วแสง
นางสายชล ไชยธวัช
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
นายประวิทย์ เพชรรักษ์
นายสุริยา จันทร์สงค์
ว่าที่ ร.ต.อัมโร รักช่วย
นางภาวนา เทพทอง
นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
นางสาวบุญพา พรหมณะ
นายนิคม บัวแก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน

วัดท่าทอง
บ้านสันติสุข
วัดนทีคมเขต
วัดแหลมทอง
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
บ้านโพหวาย
วัดบางใบไม้
บ้านคลอสุข
วัดประสิทธาราม
วัดชลธาร
วัดบางกล้วย
วัดบุญบันเทิง
บ้านทอหญ้าปล้อง

ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม
ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์
ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร
ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านคีรรี อบ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์
ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้าํ ร้อน
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ
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นางสาวนันทยาภรณ์ ซ้ายพัฒน์
นายเดโช ใจดี
นางสาวเพ็ญจา จันทร์ชุมแสง
นายสาธิต สร้างสกุล
นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
นางรัตน์เกล้า จันทร
นางสมบุญ บุญแก้ว
นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร
นายสุเทพ ประเสริฐ
นายพรทิพย์ เพชรเกือ้
นายมานิต จิตสงค์
นางดวงพร ดุษฎี
นายสุรเชษฐ์ ปานแดง
นางจุรี วิชิตแย้ม
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
นายวันชัย เกิดพัฒน์
นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
นายประจักษ์ หนูหลิบ
นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
นางยุพา ลิมสกุล
นายโชติรัตน์ ฤทธิภักดี
นายโกวิทย์ หีตนาคราม
นายสาโรจน์ โกละกะ
นางศิรมา เสนยิ้ม
นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน
นายสิทธิพล พรหมมณี
นายประพันธ์ โชติช่วง
นายวินัย เมฆเสน
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
นายพีรพงษ์ พรรพคช
อําเภอดอนสัก
91 นายจรัญ ทําการเหมาะ
92 นายชัยรัตน์ บุญนาค

ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านดอนสน
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระนิ่ม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ครูวิกฤติ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านทับท้อน
รองผู้อาํ นวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรูด
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังหวาย
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียน

บ้านคลองคราม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9
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นายสมใจ สิกขวัฒน์
นายจําลอง คงสุข
นางสุณี รักเมือง ติจันทึก
นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช
นางวินันทา จุย้ จุลเจิม
นายธรากร สงฤทธิ์
นายสุนทร ทองศรี
นายวิตร วงศ์พงษ์คํา
นายศิรุต สุขคุม้
นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง
นายทศพร ประยูรบุตร
104 นายอนันต์ ปานสังข์
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นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม
นายอนันต์ ปานสังข์
นายจรัส เดชศรี
นายวีระพัฒน์ ช่วยบํารุง
นายวิชัย มาศศรี
นางสาวสุกัญญา ทองนาค
อําเภอเกาะสมุย
นายวิสาร บุญลี่
นายบัญญัติ พูลผล
นางสาววรรณา จินา
นางวณิชชา เดีย่ ววาณิชย์
นายสุขเกษม ยมบุญ
นางสาวพิไลวรรณ ไชยราช
นายสุรเดช พูลติ้ม
นางสวาท มีเพียร
นางนัทธี ศรีคง
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
นายสมพล ไพมณี
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
นายโสมนัส ศรีขวัญ
ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม

ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา
ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอกสัก (รักษาการ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องอ่าว
ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา
ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดประเดิม
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดคุณาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง
ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม

5
125
126
127
128

นางจิรภา สมพลเดช
นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
นายสุชาติ สุขสม
นางกิตติยา ทองหยัด
อําเภอเกาะพะงัน
129 นางธัชวีย์ บุญช่วย
130 นางพนงค์นพพร ฟิลิป
131 นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
132 นางสาวสุกัญญา ขุนเจริญ
133 นางมนพันธ์ เพ็งทอง
134 นายสุวัช เพียรเกษตร
135 นางเบ็ญวรรณ มุนเนียม
136 นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
137 นายสมเกียรติ ช่วงโชติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางดวงมณี ฉิมพลี
2 นางสิรภัทร เซีย่ งฉิน
3 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร
4 นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์
5 นายชาญชัย ชีน่ พระแสง
ผู้ไม่มาประชุม
1 นายชุมพล ศรีสังข์
2 นายผัน หอมเกตุ
3 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
4 นายมณีโชติ แพเรือง

ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย
ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด
ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท้องนายปาน
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริ้น
ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักตรวจสอบภายในชํานาญการ
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม)
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม)
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ไปราชการ)
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ไปราชการ)

เริ่มประชุม เวลา 13.05 น.
ประธานในที่ประชุม (นายประทีป ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1
1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
4) มอบเกียรติ
4.1 สถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
* สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ได้แก่ ร.ร.วัดกาญจนาราม
* สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
ได้แก่ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
* สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ได้แก่ ร.ร.วัดคีรวี งการาม
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4.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ชั้น ป.6 ทีส่ อบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1. นส.จิตรา สัมพันธ์
2. นส.อาภาพร ยกบุตร
3. นส.ณภัทร อนุภักดิ์
4. นางพรปวีร์ดา ถนอมชู
5. นางจินดา ดีเนียม
6. นส.สุจิตรา สุวรรณวงศ์
7. Mr.Aaron katey Lunketich
8. นางเบญจมาภรณ์ ปฐมนุพงศ์
9. นางมณีรัตน์ สื่อมโนธรรม

ร.ร.อนุบาลฯ
ร.ร.บ้านปากกะแดะ
ร.ร.ธิดาแม่พระ
ร.ร.ธิดาแม่พระ
ร.ร.ธิดาแม่พระ
ร.ร.ธิดาแม่พระ
ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
ร.ร.อนุบาลหนูน้อย
ร.ร.มานิตานุเคราะห์

* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นส.พิชญาดา ธราพร
2. นางนิตยา ตรีรัตน์
3. นางวลัยรักษ์ รุจิรพัทธ์
4. นางจิราพร ชอบแก้ว
5. นางจิรภา สมพลเวช
6. นางเรวดี รอบคอบ
7. นางจันทิมา ปิยะทัต
8. นางจรีรัตน์ กล่อมเอี่ยม
9. นางสมพงศ์ ธีรารัตน์กุล
10. นายอิศรา ฝั้วผดุง
12. นางศรีสมร ยอดระบํา
13. นางจิราภรณ์ รัตนวุฒิขจร
14. นายโสภณ แก้งกัญญาติ
15. นางอมรา ปัตรประกร
16. นางรัตนา หวังสุด

ร.ร.อนุบาลฯ
ร.ร.วัดกงตาก
ร.ร.บ้านอ่างทอง
ร.ร.วัดท่าไทรฯ
ร.ร.บ้านแหลมหอย
ร.ร.บ้านบางใหญ่
ร.ร.วัดกลางใหม่
ร.ร.ธิดาแม่พระ
ร.ร.ธิดาแม่พระ
ร.ร.อนุบาลหนูน้อย
ร.ร.มานิตานุเคราะห์
ร.ร.มานิตานุเคราะห์
ร.ร.มานิตานุเคราะห์
ร.ร.มานิตานุเคราะห์
ร.ร.มานิตานุเคราะห์

และนักเรียน ชัน้ ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายกฤษธนพล จินตรานันท์
2. เด็กหญิงฐิตรัตน์ ดาราสิชฌน์

ร.ร.อนุบาลฯ
ร.ร.บ้านปากกะแดะ

* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงณฐินี พงค์ปิยะประเสริฐ
2. เด็กชายรัชนานนท์ ปิ่นหมวด
3. เด็กหญิงชรินรัตน์ อิ่มเสถียร
5. เด็กหญิงณับการต์ หมัดสว่าง
6. เด็กหญิงสุทธิดา แก้วเกล้า
7. เด็กหญิงบัณฑิตา นาคูณ

ร.ร.อนุบาลฯ
ร.ร.วัดกงตาก
ร.ร.บ้านอ่างทอง
ร.ร.วัดท่าไทรฯ
ร.ร.บ้านแหลมหอย
ร.ร.บ้านบางใหญ่

4.3 โรงเรียนทีผ่ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET โรงเรียนสังกัด สช.
ปีการศึกษา 2558 สูงสุด 10 ลําดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. อุ่นรัก 2 ภาษา
2. อนุบาลหนูน้อย
3. จอย
4. ตวงวิชช์พัฒนา
5. ยุวศึกษา
6. ธิดาแม่พระ
7. ธีราศรมสุราษฎร์
8. วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
9. มานิตานุเคราะห์
10. เซนต์โยเซฟเกาะสมุย

4.4 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ
ชั้น ป.6 สูงสุด 10 อันดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. บ้านใหม่สามัคคี
2. บ้านท้องนายปาน
3. วัดสิงขร
4. บ้านดอนสน
5. บ้านหัวหมากบน
6. บ้านสุชน
7. บ้านศรีธนู
8. วัดปากคู
9. บ้านควนยูง
10. บ้านบ่อน้ําร้อน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี
2. ปัญญาดี
3. ศิริสาธิต
4. ธิดาแม่พระ
5. เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
6. ธีราศรมสุราษฎร์
7. เทพมิตรศึกษา
8. ดารุสลามวิทยาลัย
9. วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
10. ศรีมิลินท์อนุสรณ์

4.5 โรงเรียนที่มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด ชั้น ป.6 สูงสุด 10 อันดับ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บ้านใหม่สามัคคี
บ้านบ่อน้ําร้อน
วัดคีรีวงการาม
วัดสิงขร
บ้านวังทองสามัคคี
บ้านกําสนประชาสรรค์
วัดพ่วง
บ้านไสใน
บ้านหัวหมากล่างง
วัดนทีวัฒนาราม
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4.6 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ
ชั้น ม.3 สูงสุด 10 อันดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. วัดเขาพระนิ่ม
2. ชุมชนบ้านนางกํา
3. บ้านเกาะเต่า
4. บ้านแม่โมกข์
5. วัดท่าไทร
6. บ้านโฉลกหลํา
7. บ้านโพหวาย
8. วัดบางใบไม้
9. วัดภูเขาทอง
10.วัดกงตาก

4.7 โรงเรียนที่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถนะการเรียนรู้
รวม 3 ด้าน สูงสุด 10 อันดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. บ้านม่วงลีบ
2. วัดสิงขร
3. บ้านท้องนายปาน
4. บ้านวังทองสามัคคี
5. บ้านควนยูง
6. บ้านมะเดื่อหวาน
7. วัดสมัยคงคา
8. บ้านบางรักษ์
9. บ้านหัวหมากบน
10. บ้านดินแดงสามัคคี

4.8 โรงเรียนที่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถนะการเรียนรู้
ทั้ง 3 ด้าน ที่มีการพัฒนาสูงสุด 10 อันดับ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บ้านวังทองสามัคคี
บ้านท้องนายปาน
บ้านมะเดื่อหวาน
วัดบ้านใน
บ้านหนองเปล
วัดพุฒ
วัดนิกรประสาท
บ้านคีรีรอบ
วัดสิงขร
วัดคีรีวงการาม

4.9 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 5 ดาว 
 โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป และเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บ้านใหม่สามัคคี
บ้านท้องนายปาน
บ้านดอนสน
บ้านหัวหมากบน
บ้านสุชน
บ้านศรีธนู
วัดปากคู
บ้านควนยูง
วัดสันติวราราม
วัดคีรีวงการาม

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

วัดเขาแก้ว
บ้านหาดริ้น
วัดนอก
บ้านบางรักษ์
วัดชลคราม
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
บ้านศรีชยั คราม
บ้านไสตอ
ชุมชนบ้านใต้
วัดคงคาล้อม
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4.10 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 4 ดาว 
 โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
และเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1. วัดประสพ
2. บ้านปากกะแดะ
3. วัดกลาง
4. วัดนิกรประสาท
5. บ้านควนนิมิต
6. วัดบางใบไม้
7. วัดกงตาก
8. วัดท่าไทร (ดิฐานุเคราะห์)
9. บ้านเกาะเต่า
10. บ้านน้ําฉา

วัดสิงขร
บ้านบ่อร้อน
วัดราษฎร์เจริญ
วัดพ่วง
บ้านหัวหมากล่าง
บ้านบ่อผุด
บ้านมะเดื่อหวาน
บ้านคอกช้าง
บ้านดินแดงสามัคคี
วัดวชิรประดิษฐ์

4.11 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 3ดาว 
 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่ฯ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
1. บ้านดอนเสาธง

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่ฯ
และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ร้อยละ 3 ขึ้นไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บ้านห้วยด่าน
วัดนทีวัฒนาราม
วัดโชติการาม
บ้านกําสนประชาสรรค์
บ้านซอย 2
บ้านไสใน
วัดนาราเจริญสุข
บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ
บ้านม่วงลีบ

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่ฯ
และเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1. วัดอุทยาราม
2. บ้านปากดอนสัก
3. บ้านดอนธูป

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่ฯ
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ร้อยละ 3 ขึ้นไป
และเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1. บ้านโพหวาย
2. บ้านเกาะพลวย
3. บ้านแหลมหอย
4. บ้านโฉลกหลํา
5. บ้านหาดงาม
6. บ้านแม่โมกข์
7. บ้านท่าโพธิ์
8. วัดบุณฑริการาม
9. บ้านคลองนาฯ
10. บ้านบางสําโรง
11. วัดสมัยคงคา
12. บ้านอ่างทอง
13. บ้านคลองสระ
14. วัดวังไทร
15. วัดภูเขาทอง
16. วัดสมหวัง
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4.12 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 2 ดาว 
 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่ฯ
1.
2.
3.
4.
5.

บ้านซอย 10
วัดเขานางเภา
วัดประสิทธาราม
ชุมชนบ้านนางกํา
วัดแหลมทอง

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ร้อยละ 3 ขึ้นไป
1. บ้านดอนหลวง
2. อนุบาลวัดเขาฯ
3. วัดแจ้ง
4. นิคมสร้างตนเอง
5. บ้านวังทองสามัคคี
6. วัดดอนยาง

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
และเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1.
2.
3.
4.
5.

วัดเขาพระนิ่ม
บ้านบางใหญ่
บ้านกงหนิง
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
บ้านทับท้อน

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ร้อยละ 3 ขึ้นไป
และเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1. บ้านคีรีรอบ
2. วัดท่าทอง
3. วัดคุณาราม
4. ไทยรัฐ ๘๘

4.13 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 1 ดาว 
 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
สูงกว่าระดับประเทศ
1. วัดกาญจนาราม
2. บ้านท่าเพชร

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ร้อยละ 3 ขึ้นไป
1. บ้านวังหวาย
2. บ้านควนราชา
3. บ้านห้วยโศก

 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET ป.6
ปีการศึกษา 2558
เพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บ้านหนองเปล
วัดโพธิ์นิมิต
บ้านหน้าค่าย
วัดกลางใหม่
บ้านคลองคราม
บ้านไสขาม
วัดประเดิม
วัดคีรีวง

ประธาน : ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ประธาน : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะวัด ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 โรงเรียนเอกชนจัดตั้งใหม่
ประธาน : ในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
จัดตั้งใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทในระบบ จํานวน 3 โรงดังนี้
1) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์
2) โรงเรียนนานาชาติปัญญาดี
อําเภอเกาะสมุย
3) โรงเรียนไออุ่น
อําเภอเกาะสมุย
ที่ประชุม : รับทราบ
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ประธาน :
ที่ประชุม :

1.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันทุจริต” (ภาคใต้ชอื่ เขตสุจริต)
ขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (ภาคใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยได้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์
ช่วงเช้า บุคลากรใน สพป. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้
แจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
รองไพจิตร :
3.1 งานบริหารบุคคล
3.1.1 แต่งตั่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคําสั่งที่ 1/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เพื่อ
ทํ า หน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลื อ และกลั่ น กรองงาน เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ประกอบดั ว ย
คณะอนุกรรมการ 3 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 หน้า 8-10 สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อกศจ. เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นายธนกร เกื้อกูล
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
นายกฤษฎา ตระมันพฤกษ์
นายชูศักดื ชูช่วย
นายเทวัญ มินทอง
รศ.ชูศักดิ์ เอกเพชร
นายสมควร เรืองวุฒิ
นายสมศักดิ์ สุขะประดิษฐ์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

อกศจ. เกี่ยวกับวิทยฐานะและ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวเจริญวรรณ หนูมาศ
นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย
นางทัศนีย์ รุ่งเรือง
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
นายศุภชัย เวชกุล
นายสมพร เพชรสงค์
นางประภาศรี อุยยามฐิติ
นายสํารวย ภักดี
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อกศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การ
แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผศ.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
นายสุชาติ หงส์ทอง
นายบํารุง ฤทธิรัตน์
นายพิศิษฐ ศักดา
นายบัญญัติ สุขขัง
นายสุชาติ เหล่ากอ
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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3.2 งานบริหารทั่วไป
ผอ.สมชาย :
3.2.1 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริหาร
ด้ ว ยจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ แ จ้ ง คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 22/2558 เรื่ อ ง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระ
ประชุม หมายเลข 2 หน้า 11-15 โดยสาระใน
ข้อ 2 บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรมที่
ไม่ ดี ข องเด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่ ใ นความปกครองดู แ ลของตน รวมทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชน
ในปกครองเกิดการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดําเนินการติดตาม สอดส่องให้มีการดําเนินการอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมตามข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดา
หรือ ผู้ ป กครองของเด็ กและเยาวชน แล้ ว แต่ ก รณี และให้ เป็ นอํ า นาจของเจ้า พนัก งานจราจรหรือ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทําของเด็กและเยาวชนดังกล่าว เพื่อให้
คําแนะนํา ตัดเตือน ทําทัณฑ์บน หรือวางข้อกําหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอีก หรือ
อาจให้วางกระกันไว้เป็นจํานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี
หากเด็กและเยาวชนได้กระทําความผิดดังกล่าวซ้ําอีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตาม
กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
ข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
โดยได้รับการประสานงานจากสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ทราบว่า “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”
จะต้องไม่ติดรั้วสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้สอดส่อง ดูแล และดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธาน : ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ได้สอดส่อง ดูแล
บุตรหลานด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.2 การคัดเลือกผู้แทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ผู้นาํ ด้านจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน)
ด้วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดําเนินงานโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึก ษา ประจํ าปี 2559 โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อพัฒนาผู้ ป ระกอบวิช าชี พทางการศึ กษา ซึ่ ง ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง
เพื่ อขยายการดํ าเนิ นงานด้านเครือข่ายครูดีด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยจะจัดพัฒนา 5 จุ ดทั่วประเทศ
รวม 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 740 คน
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สํ า หรั บ ภาคใต้ นั้ น ดํ า เนิ น งานพั ฒ นา รุ่ น ที่ 1/5 ระหว่ า งวั น ที่ 2-4 กั น ยายน 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์ พ ลาซา ตํ า บลหาดใหญ่ อํ า เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา จํ า นวนผู้ เ ข้ า อบรม 120 คน
โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว จะต้องมีตําแหน่งเป็น
ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ในวิชาชีพนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
ในการนี้ จึ ง ประชาสั ม พั นธ์ โ ครงการดั ง กล่า วมายั งท่ า นเพื่ อทราบ หากท่ า นประสงค์ จ ะเข้ า รั บ
การพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าว ขอให้ท่านยื่นใบสมัครเข้ารับการพัฒนา (คส.1) และ แบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตน (คส.2) โดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ไปยังจุดบริการงานคุรุสภา ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่
22 มิ ถุ น ายน 2559 หากมี ข้ อ สงสั ย ประการใด ท่ า นสามารถสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ นางอรนุ ช ปิ ติ สุ ข
โทรศัพท์ 08-0527-3534
อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าว มีสิทธิ์นําไปสู่การพิจารณา
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม” (จรรยาบรรณดีเด่น) จํานวน 110 คน ได้แก่
1. เข็มทอง
จํานวน 10 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
และให้แสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในวันครูที่ 16 มกราคม 2560
2. เข็มเงิน
จํานวน 30 รางวัล พร้อมวุฒิบัตร
3. เข็มทองแดง
จํานวน 70 รางวัล พร้อมวุฒิบัตร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
รองสุมนต์ :
3.2.3 การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ภาคส่วนต้อง
ร่ ว มมื อ และดํ า เนิ น งานอย่ า งจริ ง จั ง โดยมอบหมายให้ ศู น ย์ อํ า นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษา ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในการนี้ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินการตาม
นโยบายของรั ฐ บาลและรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมอบนโยบายให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครู อาจารย์ บุคลากร และเครือข่ายทุกภาคส่วน ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขอย่างจริงจัง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการดําเนินงาน ได้จาก www.skp.moe.go.th
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.4 มาตรการป้องกัน เรื่อง การป้องกันเหตุไฟไหม้
ตามที่มีเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน บ้านพักครู ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต บ่อยครั้ง สพฐ.
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา การดูแลนักเรียนใน
สถานศึกษา โดยมีมาตรการป้องกันเหตุไฟไหม้ ดังนี้ ทั้งนี้ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบแล้วตามหนังสือ
ที่ ศธ 04163 / 3042 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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1. ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ ได้แก่ อายุ/โครงสร้างอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า สภาพการใช้งาน
อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
2. ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการดูแลนักเรียน ได้แก่ สัดส่วนผู้ดูแลต่อนักเรียนคู่มือระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การซ้อมการหนีไฟ (โดยผู้เชี่ยวชาญ) การพัฒนาบุคลากรและผู้นํานักเรียน
3. มีระบบการช่วยเหลือการหนีไฟ ได้แก่ เส้นทางหนีไฟ (สี/ไฟ) เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต้องเตรียมพร้อม
อยู่เสมอ มีสัญญาณเตือนภัยที่ทุกคนรับรู้
4. การประสานงานกับองค์กรภายนอกเกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบล
5. จัดระบบการรายงานกับผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานในกํากับ
6. การกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
และจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่ อวันที่ 22 พ.ค. 2559 ทําให้ นักเรียนเสียชีวิต 17คน สพฐ. ได้แ จ้งให้ สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาทุกเขต
ดําเนินการตรวจประเมินมาตรฐานความพร้อมและความปลอดภัย อาคารสถานที่พักของนักเรียน (ตามแบบที่
สพฐ.) ในสั ง กั ด สพฐ. ทั้ ง นี้ ได้ ส อบถามข้ อ มู ล จากกลุ่ ม นโยบายและแผน สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สพป.
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่มีอาคารสถานที่พักนอนของนักเรียน
ประธาน :
ที่ประชุม :

โรงเรียนเอกชนที่มีหอพักนอนสําหรับนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนธิดาแม่พระ, เทพมิตรศึกษา,
ศิริสาธิต, ดารุสลาม
รับทราบ

3.2.5 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2559
ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ กําหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2559
เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือ
ไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สําหรับปี 2559
ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยภาคเช้าประกอบพิธีทางศาสนา ณ ศาลาวชิราวุธ
ภาคบ่ายประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจากทั่วประเทศ ประมาณ 6,500 คน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธี เวลา 16.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ สําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารี
ระดับจังหวัด ประจําปี 2559 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทบทวนและคําปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ
ในส่วนของสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลู ก เสื อ ในวั น พุ ธ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
อํ า เภอเมื อ ง ฯ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และได้ ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สพป.สุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เชิ ญ ชวนเข้ า ร่ ว มพิ ธี ร ะดั บ จั ง หวั ด โดยจะเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
ที่ประชุม : รับทราบ
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รองสัญญานนท์ :
3.3 งานการเงินและงบประมาณ
3.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ
1) รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
2) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน (ค่าที่ดินฯ, ค่าครุภัณฑ์ฯ) ปีงบประมาณ 2559
3) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ) ปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 หน้า 16-19
รายการ

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติเงินประจํางวด
23,279,100

ก่อหนี้ผูกพัน
ทํา PO แล้ว
22,566,100

เบิกจ่ายแล้ว

- งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558
13,390,720
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
- งบลงทุน ปี 2559 ของ สพป.สฎ.1
1)ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร)
34,112,900
33,450,753.66
16,838,174
2)อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก
4,442,600
รองสัญญานนท์ :
ขอให้โรงเรียนได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามระเบียบฯ

งบประมาณคงเหลือ
ยังไม่ส่งเบิก
9,875,380
16,612,580
4,442,600

ที่ประชุม :
รับทราบ
3.3.2 การขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาแค
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 หน้า 20 ดังนี้
กรณีประกาศยุบเลิกโรงเรียนบ้านเขาแค ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่
ในความดูแลของโรงเรียนบ้านน้ําฉา และโรงเรียนบ้านน้ําฉาไม่มีความประสงค์ที่จะใช้อาคารดังกล่าว จึงได้แจ้งขอ
คืนอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาแค และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพและประเมินราคากลาง โดยจะดําเนินการขายอาคาร ฯ ด้วยการ
ประมูลขายทอดตลาด จํานวน 3 หลัง รายละเอียดดังนี้
1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ข- 3 ห้องเรียน
จํานวน 1 หลัง
2. อาคารเรียนไม้ผสมคอนกรีต 3 ห้องเรียน
จํานวน 1 หลัง
3. อาคารเรียนคอนกรีตชั้นเดียว
จํานวน 1 หลัง
หลักประกันในการเข้าสู้ราคาจะเรียกเก็บตามรายการ ร้อยละ 25 ของราคาขาย ดังนี้
หลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข- 3 ห้องเรียน
ราคาประเมิน 275,000 บาท หลักประกันการเข้าสู้ราคา = 68,750 บาท
หลังที่ 2 อาคารเรียนไม้ผสมคอนกรีต 3 ห้องเรียน
ราคาประเมิน 197,000 บาท หลักประกันการเข้าสู้ราคา = 49,250 บาท
หลังที่ 3 อาคารเรียนคอนกรีตชั้นเดียว
ราคาประเมิน 43,000 บาท หลักประกันการเข้าสู้ราคา = 10,750 บาท
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นเป็นเงิน 515,000 บาท
โดยกําหนดให้ผู้สนใจจะซื้ออาคารดังกล่าวติดต่อขอซื้อรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาด
อาคารเรี ย น ของโรงเรี ย นบ้ า นเขาแค ในราคาชุ ด ละ 200 บาท ณ กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทําการรื้อถอน
ได้ที่โรงเรียนบ้านเขาแค ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนวันเวลาที่กําหนดจะประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กัน
ที่ประชุม :
รับทราบ
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3.3.2 แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 หน้า 21-33
ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559
โดยได้มีการควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ สรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่
จํานวนโครงการ ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ
1
9
3
4
2
2
4
1
0
3
3
9
2
2
4
4
24
2
16
6
5
1
0
1
0
รองธนาวุฒิ :
- งบประมาณฯพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย ตั้งไว้ 500,000 บาท และ
สพป.สฎ.1 จะปรับแผนฯ คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบฯ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
- การสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ประปา และให้รายงานภายในวันที่
15 กรกฎาคม 2559 เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปจัดสรรงบฯค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า,
ประปา (เพิ่มเติม)
- ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. เมื่อ สพฐ. เปิดระบบเมื่อไหร่ ให้เริม่ ดําเนินการได้เลย
ไม่ต้องรอวันที่ 10 มิ.ย. และให้ยืนยันข้อมูลทันที ขณะนี้ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ในการดําเนินการงานปีต่อไป ผู้รับผิดชอบมีปัญหาการดําเนินการอย่างไร
ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบจะได้หาทางแก้ไข
- การรายงานข้อมูลขอซ่อมแซมกรณีโรงเรียนประสบภัย เช่น หลายโรงเรียนประสบ
วาตภัย ให้รายงานกลุ่มอํานวยการ และของบประมาณซ่อมแซมค่าเสียหาย
(ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานกลุ่มนโยบายและแผน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย)
- งบประมาณก่อสร้าง และขอเปลี่ยนแปลงรายการ บางรายการผู้ว่าจ้าง มีอํานาจใน
การเปลี่ยน เมือ่ เปลี่ยนแปลงแล้วให้รายงานมายัง สพป. ด้วย
ที่ประชุม :
รับทราบ
คุณสายตา :
3.4 งานวิชาการ
3.4.1 การยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
 การกําหนดค่าเป้าหมาย
1.1 ค่าเป้าหมายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รวม 5 กลุ่ม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ปีการศึกษา 2558
52.16
45.47
43.22
51.69
38.50
46.21

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมาย
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ปีการศึกษา 2559
56.00
49.00
48.00
55.00
42.00
50.00
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1.2 ค่าเป้าหมายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รวม 5 กลุ่ม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ปีการศึกษา 2558
42.74
29.42
37.50
45.49
27.82
36.59

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมาย
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ปีการศึกษา 2559
48.00
35.00
43.00
51.00
33.00
42.00

1.3 ค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2559
ความสามารถ/ตัวชี้วัด
ด้านภาษา
1. บอกความหมายของคําและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน
2. บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์
3. ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน
4. บอกเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู อ่านอย่างง่าย ๆ
5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน
6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน
* ด้านคํานวณ
(1) จํานวนและการดําเนินการ
(2) การวัด
(3) เรขาคณิต
(4) พีชคณิต
(5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
* ด้านเหตุผล
(1) มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์หรือสารสนเทศ
(2) วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ
(3) สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน
(4) ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
รวม 3 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
49.78
51.48
56.83
53.58
46.84
48.31
45.96
40.71
39.55
41.79
50.64
32.64
38.43
52.66
36.51
51.52
45.72
52.04
47.72

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2559
52.00

43.00

55.00

51.00

 เนื้อหาการนิเทศ กําหนดเนื้อหาสาระของการนิเทศ ดังนี้
2.1 แนวทางหลักในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 การสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
2.1.2 การวัดและประเมินผล ได้แก่การทดสอบก่อนเรียน และตรวจสอบความก้าวหน้าของมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน ดําเนินการ 6 ด้าน ดังนี้
2.2.1 การอ่านออกเขียนได้
2.2.2 การจัดเรียนการสอนทีใ่ ช้ BBL
2.2.3 การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2.2.4 Stemศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส (มี 10 โรงเรียน)
2.2.5 การยกระดับความรู้ภาษอังกฤษใช้ Echo English
2.2.6 การยกระดับคุณภาพ NT และ O-NET
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2.2.7 โครงการประชารัฐ (มี 4 โรงเรียน)
2.2.8 คิดเลขในใจ
2.2.9 การบูรณาการการอ่านเขียนสู่การแก้โจทย์ปัญหา
2.2.10 การนิเทศติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเด็ก
 (ร่าง) แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 หน้า 34-72
ส่วนที่ 1
ส่วนนํา
- ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-NET
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT
- การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- ขอบเขตการนิเทศ
- งบประมาณ
ส่วนที่ 2
การกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
- ค่าเป้าหมายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-NET
- ค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT
ส่วนที่ 3
แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
- แนวทางหลัก
- แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน
ส่วนที่ 4
ปฏิทินการนิเทศ
ส่วนที่ 5
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา
คุณสายตา : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบประเด็นตาม (ร่าง) และแจ้งไปยังกลุ่มนิเทศฯ เพื่อสังเคราะห์
และนําร่างข้อมูล เสนอที่ประชุม กตปน. เห็นชอบ และจัดทําแผนนิเทศต่อไป
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.4.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
ของโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 75 โรง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในปีการศึกษา 2559 ด้วยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับโรงเรียนที่เข้าเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2559 ในระดับอําเภอ/เครือข่าย โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับการนโยบาย, แนวคิด ทฤษฎี หลักสูตร โครงสร้าง การจัดตารางเรียน, แนวการจัดกิจกรรม 4H,
การวัดผล ประเมินผลการจัดกิจกรรม, การจัดทํา AAR, เล่าประสบการณ์ผลการดําเนินงานของโรงเรียนนําร่องใน
ปีการศึกษา 2558 (จุดเด่น จุดพัฒนา ข้อเสนอแนะ ฯลฯ), แล้วให้โรงเรียนที่สมัครเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2559
ตรวจสอบโครงสร้าง ตารางเรียน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแต่ละหมวด (4H) โดยให้โรงเรียนนํา
ร่อง ศึกษานิเทศก์ประจําเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยง/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ผู้เข้าร่วมประชุม โรงเรียนนําร่อง 15 โรง โรงเรียนคู่ขนาน 15 โรง เป็นผู้บริหาร กับครูวิชาการ
โรงละ 2 คน ส่วนโรงเรียนที่สมัครเพิ่ม 45 โรง เป็นผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้จัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1, 2 และ 3 รวม
โรงละ 4-5 คน เข้าร่วมประชุม และให้โรงเรียนนํา โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน คู่มือ/แนวการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้แต่ละหมวด (4H) มาในวันประชุมของแต่ละจุด รายละเอียดการประชุมดังตาราง
วัน/เดือน/ปี
13 มิถุนายน 2559
14 มิถุนายน 2559
15 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559

อําเภอ/เครือข่าย
เกาะพะงัน
เกาะสมุย (สมุย 1, 2)
ดอนสัก (ปากแพรก, ดอนสัก)
เมืองฯ (ขุนทะเล, บางกุ้ง)
กาญจนดิษฐ์
(กาญจนดิษฐ์, ท่าทองอุแท)
กาญจนดิษฐ์
(ช้างคู่, กรูด ป่าร่อน คลองสระ)

สถานที่ประชุม
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านน้ําฉา
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดกาญจนาราม

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ
(คน)
20
59
44
63
57

โรงเรียนวัดกงตาก

54

โดยขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ประชุมจัดเตรียมสถานทีแ่ ละจัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร
กลางวันด้วย ทั้งนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางดวงมณี ฉิมพลี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมชาย สําอางค์กาย)
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

