รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต ๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมแกวสมุย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร&ธานี
*************************************
บัญชีรายชื่อ : ผูมาประชุม/ไม:มาประชุม และผูเขาร:วมประชุม (ภาคผนวก)
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายวรรณะ บุญสุข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&
ธานี เขต ๓ ประธานในที่ประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม โดยก:อนเขาสู:ระเบียบวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตร ดังนี้
๑. ประธานมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก:คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่การศึกษาชุดเก:าที่
ครบวาระการดํ า รงตํ า แหน: ง พรอมกล: า วขอบคุณ ที่ ไดปฏิ บัติ ห นาที่ ของคณะกรรมการเขตพื้ นที่ ฯ เปD นผลให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต ๓ สามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขต
พื้นที่ ประสบความสําเร็จเปDนอย:างดียิ่ง
๒. ประธานมอบเกียรติบัตรใหแก:ผูบริหารและครูที่ผ:านการคัดเลือกจากการประกวดนวัตกรรม ภายใต
โครงการเตรียมความพรอมสู:ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเปDนตัวแทนไปแข:งระดับภาค โดย
- ผลงานประเภทผูบริหารโรงเรียน ไดแก: นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนบานไร:เหนือ
- ผลงานประเภทครูผูสอน ไดแก: นางสุดจิต ลิ้มสกุล โรงเรียนบานไร:เหนือ และ นางเสาวลักษณ& ไชยสิทธิ
โรงเรียนวัดเวียงสระ
หลั ก จากเสร็ จ สิ้ น จากการมอบเกี ย รติ บั ต ร ประธานที่ ป ระชุ ม ไดเชิ ญ นายชุ ม พล กาญจนะ ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต ๓ กล:าวพบปะที่ประชุม ซึ่งท:านไดใหคํามั่นว:า
พรอมจะสรางความเชื่อมั่นทางการศึกษาใหกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร&ธานี เขต ๓ และจะกําหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา โดยความร:วมมือของ ๓ องค&คณะ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงสุด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑. รูปแบบการบริหารสถานศึกษา (School Model) ที่โรงเรียนส:งมา จํานวน 126 โรงเรียน ขาดส:ง 23
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ไม:ไดแกไข ไดตั้งไวที่หนาเวปไซต&เพื่อใหโรงเรียนไดดาวน&โหลด ในส:วนของสํานักงาน
เขตพื้นที่จะยังคงใชรูปแบบเดิม ยังยึดถือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปDนงานโชว&ที่สําคัญ โดยปWที่ผ:านมาผลสัมฤทธิ์อยู:
ในระดับสูงกว:าค:าเฉลี่ยสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของปWนี้ควรจะอยู:ในระดับที่สํานักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐานกําหนด หรือมากกว:า
๒. การจัดทําขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค& ๘ ประการ ของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเปDนประโยชน&
ต:อการคนหาจํ า นวนนั กเรี ย นในสั งกัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ร าษฎร& ธ านี เขต ๓ ที่ ผ: า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค& โดยหาคําตอบใหไดว:าในปWนี้ สพป.สุราษฏร&ธานี เขต ๓ มีเด็กดีกี่คน (ไม:นับรวมเอกชน)
๓. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปWการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งปWนี้มีกําหนดการแข:งขันในวันที่ ๑๐-๑๓
กันยายน ๒๕๕๖ พบว:า มีจํานวนผูสนใจสมัครเพิ่มขึ้นจากปWที่ผ:านมา โดยผลงานที่เขาร:วมแข:งขันกว:า ๓๕ ผลงาน
มีการนําไปทําวิทยฐานะ (เชิงประจักษ&) ฝากผูบริหารสถานศึกษาไดช:วยดูแลช:วยเหลือใหการสนับสนุน เพื่อใหครู
ไดรับรางวัลตามเกณฑ&

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ$มอํานวยการ
๓.๑.๑ การอบรมปฏิบัติการระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส& e-office
สพป.สุราษฏร&ธานี เขต ๓ จะมีการจัดอบรมระบบ e-office สําหรับติดต:องานระหว:าง
สพฐ., สพป. และโรงเรี ย น ซึ่ ง สพฐ. จะเริ่ ม ใชอย: า งเปD น ทางการวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ โดยมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณใหแก: สพป. จํานวน 50,000 บาท และโรงเรียน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ในการจัดอบรมขยายผลการใช
งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส& ระหว:างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกวสมุยรีสอร&ท
ประธานที่ประชุม : กล:าวเพิ่มเติมว:า สพป. ประกาศใช My office สพฐ. จะประกาศใช e-office จึงขอ
มอบหมายใหรองฯสําเริง สุวรรณพงค& ไปศึกษาเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่
เพื่อใหเกิดประโยชน&สูงสุด
ที่ประชุม :
รับทราบ
๓.๑.๒ การยกย:องเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจําปW ๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ จะมีการจัดงานยกย:องเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
เกษี ยณอายุราชการ ประจํ าปW ๒๕๕๖ ณ โรงเรีย นเวี ยงสระ จํ าหน:า ยบัต รใบละ ๒๕๐ บาท โดยภายในงานมี
กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงสังสรรค&
ที่ประชุม :
รับทราบ
๓.๒ กลุ$มบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
สพป.สุ ร าษฏร& ธ านี เขต ๓ กํ า หนดออกประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของผู บริ ห าร
สถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจําปW ๒๕๕๖ ระหว:างวันที่ ๑๙ สิงหาคม – วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยจะทําเปDน
ปฏิทินที่ชัดเจนแจงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อใหการประเมินดังกล:าวเปDนไปดวยความรวดเร็ว ขอใหโรงเรียน
เตรียมการประเมินตามหลักเกณฑ&และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต ๓
ที่ประชุม :
รับทราบ
๓.๒.๒ การเกลี่ ย อั ต รากํ าลั งของขาราชการครู ต ามหลั กเกณฑ& และวิธี การที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด
ประกอบกับประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต ๓
ในการเกลี่ยอัตรากําลัง โดยหลักการจะเกลี่ยจากที่เกินไปที่ขาดทุกตําแหน:ง หากตําแหน:งนั้นมี
ตัวบุคคลจะตองถามความประสงค& จากเจาตัวก:อน แต:ถาเปD นตําแหน:งว:างจะตัดไปเลย ขณะนี้ ไดแจงหนังสื อ
สอบถามไปแลว และจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ซึ่งประธานที่ประชุม กล:าวว:า การเกลี่ยอัตรากําลังอาจจะส:งผลกระทบต:อโรงเรียนที่เกินเกณฑ&อยู:บาง แต:ทั้งนี้ได
ใชเกณฑ&ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่ประชุม :
รับทราบ

๓

๓.๒.๓ การส:งคํารองขอยายของขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษาใหอื่นคํารองขอยาย
ระหว:างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
การพิจารณาคํารองขอยาย จะพิจารณาตามหลักเกณฑ&ตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ กษา กํ า หนด ในกรณี ครู ผู ช:ว ย ที่ ผ:า นการการประเมิน อย: า งเขมแลว ใหยื่น คํ ารองขอยายได แต: ห ากไม:
สามารถแนบ ก.พ.๗ ได (เนื่องจากเหตุงานธุรการทาง ก.พ.๗ ออกใหไม:ทัน) สพป.จะแนบมติที่ประชุม อ.ก.คศ. ไป
ใหดวย
ประธานที่ประชุม : กล:าวว:า โรงเรียนขนาดเล็ก เดิมที่หามบรรจุผูบริหารโรงเรียน กรณีมีนักเรียนต่ํากว:า ๖๐ คน
แต:จะมีมติใหม: ใหมีการบรรจุได ซึ่ง ก.ค.ศ. อยู:ระหว:างการแกไขมตินี้
ส:ว นการแกปe ญ หาการขาดแคลนครู ผู สอน จะเรี ย กบรรจุ ผู สอบแข: งขั น ไดใหหมดบั ญ ชี ก:อน
จากนั้นจะขอบัญชีไปยังพื้นที่ใกลเคียง เช:น สพป.กระบี่ สพม. ๑๓ หากโรงเรียนใดที่จะเปลี่ยนวิชาเอก ใหติดต:อ
กลุ:มบริหารงานบุคคล และจะเปDนเขตพื้นที่ที่จะขอเปfดสอบบรรจุในคราวต:อไป
และจากการประสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฏร& ธ านี ทราบว: า มี นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยลงฝgกประสบการณ&สอน ในโรงเรียนเครือข:ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงไดแนวคิดว:าโรงเรียนที่ขาด
อัตรากําลังและไม:ไดอยู:ในเครือข:ายของมหาวิทยาลัยราฏภัฏ และตองการนักศึกษาฝgกสอน ขอใหทําหนังสือขอไป
ที่ ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ แลวแจงให สพป.สุ ร าษฏร& ธ านี เขต ๓ ทราบดวย เพื่ อจะไดเปD น ขอมู ล ในการติ ด ต: อ
ประสานงานต:อไป หรือโรงเรียนอาจจะใชงบประมาณรายไดของโรงเรียนในการจางครูช:วยสอน แต:ขอใหทําการ
จางใหถูกตอง เพื่อประโยชน&ของครูอัตราจาง จะไดมีสิทธิ์สอบตาม ว.๑๒
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.2.4 โครงการคืนครูใหนักเรียน ( ครูธุรการ)
สพป.สุราษฏร&ธานี เขต ๓ กําหนดสอบธุรการโรงเรียน ในวันที 18 สิงหาคม
2556 และจะ ประกาศผล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และจะดําเนินการปรับกลุ:มสถานศึกษาเพื่อบริหาร
จัดการอัตรากําลังภายในเดือน กันยายน 2556 กําหนดทําสัญญาจาง ปWงบประมาณ 2557 ประมาณเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ประธานที่ประชุม : กล:าวเพิ่มเติมว:า ขอความร:วมมือผูบริหารสถานศึกษาในการใหคําแนะนําในการเกลี่ยอัตรา
ธุรการครั้งที่จะถึงนี้ดวย
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.2.5 โครงการจัดการความรูและเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนาอย:างเขมใหแก:
ครูบรรจุใหม: กําหนดจัดระหว:างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอัญชลีการ&เดน อําเภอเวียงสระ
ที่ประชุม :
รับทราบ
๓.3 กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.3.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป0การศึกษา 2556
การทดสอบ O-Net ชั้ น ประถมศึ ก ษาปW ที่ 6 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปW ที่ 3 ปW ก ารศึ ก ษา
2556 เปDนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน เพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปWที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 67 มาตรฐานการเรียนรูครอบคลุม 8 กลุ:มสาระการ
เรียนรู ไดแก: ภาษาไทย คณิตศาสตร& วิทยาศาสตร& สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔

วัตถุประสงค5 ของการจัดสอบ คือ เพื่อทดสอบความรู ความคิด ของนักเรียน เพื่อนําผลไปใชใน
การจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ เพื่อนําผลไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนําผลไป
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ และเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค&อื่น ๆ
กําหนดวันสอบ ชั้นประถมศึกษาปWที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ& 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ& 2557
กําหนดการจัดสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 6 กําหนดให 1 เครือข:ายมีโรงเรียนเปDน
สนามสอบ 1 โรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 กําหนดให 1 อําเภอหรือ 1 เครือข:ายมีโรงเรียนเปDนสนามสอบ 1
โรง
กําหนดการส$งขอมูล ระดั บชั้น ประถมศึกษาปW ที่ 6 และมัธยมศึกษาปWที่ 3 ใหโรงเรีย นส: ง
ขอมูลผูเขาสอบ ระหว:างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบรอบ
ที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และรอบที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2557
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.3.2 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห:งชาติ พุทธศักราช 2542 และ แกไขปรับปรุง พุทธศักราช
2545 ไดกําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา (สมศ.) ทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกหาปW ในปWปeจจุบันเปDนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร&ธานี เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 158
โรง ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังนี้
จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการประเมิน
ปW
2554
17
2555
35
2556
44
รวมทั้งสิ้น
96
จากตาราง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร&ธานี เขต 3 มี
โรงเรียนที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตั้งแต:ปW 2554 – 2556 รวมทั้งสิ้น 96 โรง
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จํานวนโรงเรียนที่ไดรับ
ไดรับรอง
คิดเปDนรอย ไม:ไดรับรอง
คิดเปDน
ปW
การประเมิน
คุณภาพ
ละ
คุณภาพ
รอยละ
2554
17
15
88.24
2
11.76
2555
35
25
71.43
10
28.57
รวม
52
40
76.92
12
23.08
จากตาราง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร&ธานี เขต 3 ที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อย:างเปDนทางการจํานวน 52 โรงเรียน ไดรับรองคุณภาพ จํานวน 40
โรงเรียน คิดเปDนรอยละ 76.92
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รายชื่อโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปWงบประมาณ 2556
ที่
โรงเรียน
อําเภอ
ที่
โรงเรียน
1 บานหมาก
พระแสง
12 บานหนองหญาปลอง
2 บานปลายสาย
พระแสง
13 บานทรายทอง
3 บานควนนิยม
พระแสง
14 สมบูรณ&ประชาสรรค&
4 บานคลองโหยน
พระแสง
15 ศึกษาประชาคม
5 บานเกาะนอย
พระแสง
16 วัดอรัญคามวารี
6 บานปลายน้ํา
บานนาสาร
17 วัดดอนพยอม
7 บานทุ:งในไร:
บานนาสาร
18 บานหนาเขา
8 บานควนมหาชัย
บานนาสาร
19 บานสี่แยกสามัคคี
9 บานควนกองเมือง
บานนาสาร
20 บานสี่แยกคลองศิลา
10 บานกอบแกบ
บานนาสาร
21 บานพรหมรังสิต
11 บานหวยหาง
บานนาเดิม
22 บานบางใหญ:สามัคคี
23 บานบางประสามัคคี เคียนซา
26 บานเขารักษ&
24 บานบางดี
เคียนซา
27 จิตประชาราษฏร&
25 บานทุ:งจูด
เคียนซา

อําเภอ
บานนาเดิม
บานนาเดิม
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา

***โดยใหโรงเรียนตามรายชื่อขางตนที่จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปWงบประมาณ 2556 ส:ง
SAR ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร&ธานี เขต 3 เพื่อตรวจเอกสารรายงานทุกโรงเรียนก:อน
รับการประเมินฯ
ที่ประชุม
3.3.3 การพัฒนาและประเมินสถานศึกษาแบบอย:างการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปW พ.ศ. 2556
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดยุทธศาสตร&การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู:สถานศึกษา (พุทธศักราช 2554 – 2556) โดยกําหนดเปrาหมาย
ใหมีสถานศึกษาแบบอย:างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เพิ่มขึ้นจํานวน 9,999 โรงเรียนภายใน 3 ปW ในปW 2556 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร&ธานี เขต 3 กําหนดพัฒนาและประเมินสถานศึกษาแบบอย:างการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 46 โรงเรียน โดยผูประเมินตาม
คําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และ กําหนดการประเมิน (ตามเอกสารที่แนบ)
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ที่ประชุม :

รับทราบ

3.3.4 โครงการพัฒนาทักษะการอ:าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา (กิจกรรมจุดเนนที่ 2)
3.3.4.1 ประเมินการอ:าน – การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปWที่ 2 – 6 โดยให
โรงเรียนดําเนินการดังนี้
- เตรียมเด็กพรอมรับการประเมิน
- เตรียมรับการประเมินระหว:างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556
- คณะกรรมการประเมิน มีผูบริหารโรงเรียนเปDนประธาน และครูผูสอนภาษาไทย (ครู
ภาษาไทยในโรงเรียน แต:ตองไม:ประเมินหองที่ตนเองทําการสอนอยู: โดยโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 3 คน และโรงเรียนขนาดใหญ: จํานวน 5 คน
- รายงานผลการประเมินตามแบบ
ที่ประชุม :
รับทราบ
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3.3.4.2 การประกวดและคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (Best Practices) ที่
ส:งเสริม/พัฒนาทักษะการอ:าน การเขียน โดยจะดําเนินการประกวดและคัดเลือกในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ
โรงแรมอัญชลีการ&เดนท& อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร&ธานี
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.3.5 การเขาร:วมพิธีรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตร&นอย ประเทศไทย” ปW
การศึกษา 2555
3.3.5.1 ตามที่โรงเรียนในสังกัดเขาร:วมโครงการบานนักวิทยาศาสตร&นอยประเทศไทย
ปWการศึกษา 2554 และปWการศึกษา 2555 และในปWการศึกษา 2555 นี้มีโรงเรียนส:งเอกสารการประเมินเพื่อ
ขอรับตรา พระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตร&นอย ประเทศไทย” จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจํานวน
14 โรงเรียน บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงรายชื่อโรงเรียนที่ผ:านการประเมิน จํานวน 11
โรงเรียน และกําหนดพิธีเขารับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตร&นอย ประเทศไทย” ปWการศึกษา 2555
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ หอง Gran Hall 202 – 203 ศูนย&นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยใหตัวแทนของโรงเรียนที่ผ:านการประเมิน จํานวนโรงเรียนละ 1 คน เขาร:วม
พิธีรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตร&นอย ประเทศไทย”
ที่
1
2
3
4
5
6

โรงเรียน
บานควนพัฒนาประชา
สรรค&
วัดบางพา
บานพรหมรังสิต
ควนสุบรรณ
บานหนองหญาปลอง
บานควนสินชัย

อําเภอ
ชัยบุรี
พระแสง
เคียนซา
บานนาสาร
บานนาเดิม
ชัยบุรี

ที่
7

โรงเรียน
บานในปราบราษฏร&
ประสงค&
8 ไทยรัฐวิทยา 22
9 บานหวยใหญ:
10 วัดสมัยสุวรรณ
11 บานพรุแชง

อําเภอ
เคียนซา
เคียนซา
บานนาเดิม
ชัยบุรี
เวียงสระ

3.3.5.2 การประกวดกิจ กรรมพั ฒนารู ปแบบการจั ดประสบการณ&การเรี ยนรูระดั บ
ปฐมวัยที่ดี (Best Practices)
ดวยกลุ:มนิ เทศติ ดตามและประเมิน ผลการจัด การศึกษา กํา หนดใหมี การแลกเปลี่ย น
เรียนรู และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ&การเรียนรูระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practices) ในวันที่ 5 กันยายน
2556 ณ โรงแรมอัญชลีการ&เดนท& อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร&ธานี จึงขอความร:วมมือจากโรงเรียนที่เปfดสอน
ระดับปฐมวัย สนับสนุนและส:งเสริมใหครูผูสอนไดส:งผลงานเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู และคัดเลือกรูปแบบการจัด
ประสบการณ&การเรียนรูระดับปฐมวัยที่ดี ตามวัน และสถานที่ที่กําหนด
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.3.6 ขอคนพบจากการนิเทศ
จากการนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา และประเมิ น
ประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 มีขอคนพบซึ่งเปDนสิ่งที่น:าสังเกต และสอดคลองกับผลการสอบ O-Net
และ NT ที่ไม:เปDนไปตามเปrาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร&ธานี เขต 3
3.3.6.1 ครูไม:ไดศึกษา วิเคราะห&หลักสูตรสถานศึกษา
3.3.6.2 ครูไม:ไดทําแผนการสอน จึงทําใหการสอนแต:ละชั่วโมงไม:มีทิศทางในการสอน
ไม:ไดจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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3.3.6.3 ครู ใชหนั งสื อของเอกชนมาเปD น หลั กในการจั ด การเรี ย นการสอน โดยไม:
คํานึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
3.3.6.4 โรงเรียนขาดการส:งเสริม สนับสนุน ช:วยเหลือการจัดกิจกรรมการเรียน การวัด
และประเมินผลแก:ครูผูสอน
3.3.6.5 ครูขาดการจัดกิจกรรมช:วยเหลือนักเรียนที่เปDนปeญหารายบุคคล
ประธานที่ประชุม: ขอใหผูรับผิดชอบไดตั้งคณะทํางานเพื่อแกปeญหา โดยใชหลักคิด “ใหเกิดความพอดีของ
สํานักงานเขตพื้นที่ กับความตองการของโรงเรียน”
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.3.7 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ วันที่ 10-13 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 โรงเรียนบานสอง โรงเรียนวัดบานสอง โรงเรียนบานหวยมะนาว
โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนวัดทุ:งหลวง ขอขอบคุณในความร:วมมือในการส:งนักเรียนเขาแข:งขัน จํานวน
9,860 คน และนวัตนกรรม จํานวน 52 คน
ที่ประชุม :

รับทราบ
3.3.8 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสู:ประชาคมอาเซียน สพป.สฎ.3

- ขอขอบคุณโรงเรียน หรือเครือข:ายที่จัดกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และ
ขอฝากเรื่อง English Corner It is day English ยังทําอยู: และโรงเรียนจะตองสอนภาษาเพื่อนบานอย:างนอย ๑
ภาษา ใหกับนักเรียน
ที่ประชุม :

รับทราบ

3.3.9 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารการศึกษา ขอใหผูบริหารนําผล
การพัฒนาไปขยายผลกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใหครูผูสอนนําไปพัฒนาตนเองและขยายผลถึงนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง สพป.สุราษฏร&ธานี เขต ๓ จะติดตามประเมินนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการการ
สอนสู:อาเซียน
ที่ประชุม :

รับทราบ
3.3.10 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลงานไดรับรางวัล

1. โรงเรียนบานเขาปูน ที่นักเรียนไดรับรางวั ลผลงานการอ:านเอาเรื่อง เนื่องในวันภาษาไทย
แห:งชาติ คือ ด.ญ.พิชร&ภัทร โพธิ์กลาง ไดลําดับที่ ๘ จากผูเขาแข:งขัน ๑๖๘ คน
2. โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 และโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 ที่ไดรับ
รางวัลจากการเขาร:วมแข:งขัน กิจกรรม “ชวนนองท:องพุทธวจน” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ:านมา โดย
โรงเรี ยนบานหัว สะพานฯ ไดรั บรางวั ลชนะเลิศ โรงเรี ยนสุ ธรรมเจริ ญฯ ไดรับ รางวัล ชนะเลิ ศลํ าดั บที่ 2 จาก
ผูเขาร:วมแข:งขัน จํานวน 18 ทีม โดยจะไดเปDนตัวแทนไปเขาร:วมแข:งขันในระดับภาค และไดรับเงินรางวัลบํารุงทีม
จํานวน 3,000 บาท

๙

3. โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ไดรับรางวัลลําดับที่ 4 ระดับกลุ:มจังหวัด ในการ
ประกวดแข:งขันการพูดภาษาอังกฤษ Eng Impromp
ประธานที่ประชุม : ไดฝากเนนย้ําในเรื่องการใหความสําคัญกับ
-

การสอบโอเน็ต
การประเมินภายนอก
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปW SAR ทุกโรงตองส:ง หลังจากสิ้นสุดปWการศึกษาหนึ่ง ๆ
การอ:าน มีการคนพบว:าเด็ก ม.ตน ยังอ:านหนังสือไม:ออก
งานศิปหัตถกรรมนักเรียน ใหใชหลักคิด “ส:งมากโอกาสไดรางวัลมาก” ส:วนรายการที่ไม:มี
โรงเรียนใดสมัคร ฝากใหกลุ:มนิเทศฯ ใหคัดเลือกโรงเรียนไปแข:งระดับภาคเลย

ที่ประชุม
๓.๔ กลุ$มนโยบายและแผน
3.4.1 8 นโยบายการศึกษา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนค& ฉายแสง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 หองประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
• เร:งปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธ&เชื่อมโยงกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห&
แกปeญหา และเรียนรูไดดวยตัวเองอย:างต:อเนื่องโดยปฏิรูปใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม: การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ
การวัดและการประเมินผลที่ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน
• ปฏิรูประบบผลผลิตและการพัฒนาครู ใหมีจํานวนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการ มี
ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปeจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม: และการเรียนรูในโลก
ยุคใหม: รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูใหเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดูแลระบบสวัสดิการและลด
ปeญหาที่บั่นทอนขวัญ กําลังใจของครู ใหส:งผลต:อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียน
• เร:งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู สรางมาตรฐานการ
เรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร&แบบพกพา (แท็บเล็ต) และการพัฒนาเนื้อหาสาระ พัฒนาครู และการวัด
ประเมินผลที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเปDนเครื่องมือใหเกิดระบบการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมไทย
• พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดระดับสากล ใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ โดยผลักดันใหเกิดการใชกรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห:งชาติ เพื่อมาใชกําหนด
ทักษะ ความรูความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของผูใช ทําใหมีงานทํา มีความกาวหนาและไดรับ
ค:าตอบแทนตามสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น โดยไม:ขึ้นกับวุฒิการศึกษาเท:านั้นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเปDนกลไกที่มา
กําหนดและรับรองสมรรถนะหรือทักษะความรูความสามารถของกําลังคนในสาขาอาชีพต:างๆ ว:ามีความสามารถ
หรือสมรรถนะระดับใด จะช:วยทําใหกิจการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด แลวแปกลับมาเปDนรายได หรือ
ค:าตอบแทน ส:งผลถึงเสนทางความกาวหงนาทางอาชีพซึ่งผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางประเภทที่ไม:จบ
ปริญญาตรี อาจมีรายไดหรือเงินเดือนสูงกว:าผูจบปริญญาตรีอย:างมากก็ได ทําใหคนตองการมาเรียนสาย
อาชีวศึกษามากขึ้น เพราะเห็นโอกาสกาวหนา มีรายไดสูง ตามสมรรถนะทําใหเกิดภาพลักษณ&ที่ดีต:อการ
อาชีวศึกษา นําไปสู:การเพิ่มสัดส:วนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น
• ส:งเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเร:งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมากกว:าการขยายเชิงปริมาณ
ส:งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใหมีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อเปDน
แนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรอย:างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสู:การเปDนมหาวิทยาลัย
ระดับโลก (World Class University) ใหมากขึ้น

๑๐

• ส:งเสริมใหเอกชนและทุกภาคส:วนเขามาร:วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
• เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย:างมีคุณภาพ
• พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายและบรรลุผลตามเปrาหมายที่กําหนดไวอย:างมีประสิทธิภาพ จะมีกลไก
ขับเคลื่อน 5 ประการ ดังนี้
• เร:งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
• จัดตั้งสถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
• สรางความเขมแข็งของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
• เร:งรัดใหมีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน&สูงสุด
3.4.2 สํารวจจํานวนโรงเรียนที่ยังไม:มีลูกจาง
สพฐ.แจงสํารวจจํานวนโรงเรียนที่ไม:มีลูกจาง หนังสือจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม :
รับทราบ
๓.5 กลุ$มส$งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 การนําเสนอโครงงานเด็กไทยทําดีถวายในหลวง
สพป.สุราษฏร&ธานี เขต ๓ กําหนดจัดแข:งขันประกวดโครงงานเด็กไทยทําดีถวายในหลวง ใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ สพป.สุราษฏร&ธานี เขต 3
3.5.2 การจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา ใหโรงเรียนไดดําเนินการตามแนวทางการ
ดําเนินงาน ที่ไดแจงเปDนเอกสารไปยังโรงเรียนแลว
3.5.3 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (แจงเปDนหนังสือไปโรงเรียนแลว) ใหโรงเรียนสมัครเพื่อ
รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่ประชุม :

รับทราบ
๓.6 กลุ$มส$งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3.6.1 แต:งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการที่ดําเนินการในลักษณะโรงเรียนนอก

ระบบ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการส:งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความอนุเคราะห&สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ดําเนินการในลักษณะโรงเรียนนอกระบบ โดย
ไม:ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตามมาตรา 120 แห:งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ใหปฏิบัติและ
ดําเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของโดยเคร:งครัดนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต 3 แต:งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สถานประกอบการที่ดําเนินการในลักษณะโรงเรียนนอกระบบ โดยไม:ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตามมาตรา
120 ตามคํา สั่งสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุร าษฎร&ธ านี เขต 3 ที่ 250/2556 ลงวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ดังนี้

๑๑

1. นายสุริยัน รัตนไชย
2. นายบุญส:ง จันทร&ชัย
3. นายวรวิทย& นาคสุวรรณ
4. นายฉลอง นาคะ
5. นางสาวเตือนใจ ประพันธ&บัณฑิต
6. นายศักดิ์ศรี รักษ&ธรรม
7. นางอิงอร อินทรัตน&
8. นางทิพย&สุดา สมทรัพย&

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต 3
ประธานชมรมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค&
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานย:านดินแดง
ผอ.กลุ:มส:งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช:วยเลขานุการ

ขณะนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร&ธานี เขต 3 มีโรงเรียนนอกระบบ ที่ไดรับอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียน มีจํานวน 2 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนเสริมสวยเมลิษา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร&ธานี
2. โรงเรียนกวดวิชาดวงปeญญา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร&ธานี
หากผูบริหารสถานศึกษาพบเห็นสถานประกอบการที่ดําเนินการในลักษณะโรงเรียนนอกระบบ โดยไม:ได
รั บ อนุ ญ าตใหจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น โปรดโทรแจงสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร& ธ านี เขต 3
หมายเลข 077-364130, 077-361658 หรือประธานกรรมการ (รองสุริยัน รัตนไชย) 081-3264588
ประธานชมรมการศึกษาเอกชน (นายบุญส:ง จันทร&ชัย) 081-6763032
ที่ประชุม :

รับทราบ

๓.7 กลุ$มบริหารงานการเงินและสินทรัพย5
3.7.๑ การเบิกจ:ายงบประมาณ ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
- งบดําเนินงาน ที่ไดรับอนุมัติเงินงวดตั้งแต:เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เปDนตนมา ใหเบิกจ:าย
ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ 20 กันยายน 2556 เอกสารจะตองถึง สพป.สฏ.๓ และเอกสารที่ขอเบิก
จะตองครบถวน ถูกตอง ) เหตุผลเพื่อ หากมีงบประมาณเหลือจะไดมีเวลาดําเนินการ
- งบลงทุน กําหนดเวลาการก:อหนี้ผูกพันและเบิกจ:ายตามหนังสือแจงโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของกลุ:มบริหารงานการเงินและสินทรัพย&
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สุราษฏร&ธานี เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๑๖๕/๒๘๔๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ส:วน
โรงเรียนใดที่ไดงบลงทุนครั้งใหม: ใหดําเนินการตามหนังสือแจงจัดสรรและหนังสือแจงอนุมัติ เปDนครั้ง ๆ ไป และ
ดําเนินการตามกําหนดตามหนังสือที่แจงไปแลว โรงเรียนมีปeญหา หรือไม:สามารถดําเนินการได ใหนําเอกสารมา
ทําที่สํานักงานเขตพื้นที่ และ สพป.จะจัดอบรมใหความรูในเรื่อง EGP อีกครั้งหนึ่ง
3.7.2 การดํ า เนิน การเกี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ อสั งหาริ มทรั พย& มาหารายไดเพื่ อบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา จะตองเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู ( เช:น การปลูกยาง ก็ตองนํามา
สู:การจัดการเรียนการสอน) ขอใหโรงเรียนไดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบฯ ดวย
ที่ประชุม :

รับทราบ
๓.8 หน$วยตรวจสอบภายใน
-
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ไม:มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 ขอรายชื่อผูบริหารโรงเรียนที่จะไปเปDนตัวแทนมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในการแข:งขันกรีฑา
นักเรียนระดับจังหวัด
ประธานที่ประชุม : กล:าวขอบคุณประธานเครือข:าย คณะครู และผูมีส:วนเกี่ยวของที่ไดดําเนินการจัดการ
แข:งขันกรีฑานักเรียนของทุกเครือข:ายเสร็จลุล:วงไปดวยดี และแจงว:าจะมีการแข:งขันกรีฑานักนักในระดับจังหวัด
ระหว:างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฏร&ธานี ซึ่งฝˆายจัดการแข:งขัน ไดขอความร:วมมือ
ขอรายชื่อผูที่เปDนตัวแทนมอบเหรียญรางวัลใหกับนักเรียน จํานวน 10 คน จึงมอบใหกลุ:มอํานวยการไดประสาน
ขอรายชื่อและแจงกลับ สพป.สุราษฏร&ธานี เขต 1 ดวย
5.2 ระบบการสมัครเขาร:วมแข:งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายสํ าเริง สุวรรณพงค& รองผอ.สพป.สฏ.๓ แจงขอใหโรงเรีย นไดตรวจสอบและการสมัคร การ
เปลี่ยนแปลงผูสมัคร การพิมพ&บัตรนักเรียน หรืออื่น ๆ ไดที่เวปเพจการแข:งขันงานศิลปะ ซึ่ง สพป.สฏ.๓ ไดอํานวย
ความสะดวกไวที่หนาเว็บไซต&สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ประชุม :

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ...16.30....... น.

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

๑๓

ภาคผนวก

ผูมาประชุม
สพป. สุราษฎร&ธานี เขต ๓
1. นายวรรณะ บุญสุข
2. นายอดุลย& เงินศรี
3. นายสมชาย รองเหลือ
4. นายสุธี บุญญะถิติ

ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓ ประธานการประชุม
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓

๑๔

5. นายสายัณห& ภูมิประสิทธิ์
6. นายสุริยัน รัตนไชย
7. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
8. นายเดโช ขวัญพุฒ
9. นายสําเริง สุวรรณพงค&
10. นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ&
11. นางวรรณดี สวัสดิโกมล
12. นางสาวพยอม เพชรน:วม
13. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ&
14. นางสาวสหนันท& ศรีแสง
15. นางจันจิรา อมรสถิตย&
16. นายมานะ ชัยชนะ
17. นายอดุลย& พลพิชัย
18. นายนิพนธ& เล:าซี้
19. นายไพศาล เพ็งกุล
20. นายชม ฉิมภักดี
21. นางดรุณี ปe‰นวงศ&
22. นางมะลิวรรณ กิจครวญ
23. นายเชิดภัก ศิริสุข
อําเภอเวียงสระ
1. นางสาวอมรรัตน& ค้ําชู
2. นางสุมาลี ศรีนวล
3. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท&
4. นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
5. นางสาวมะลิวัลย& ทองอ:อน
6. ว:าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
7. นางอารีย& พงศ&พิทยาพัฒน&
8. นางอรนุช อ:อนเกตุพล
9. นายปรีชา พิชยศึก
10. นายชํานาญ บัวมาก
11. นายสินชัย หงษ&ทอง
12. นายตรรกพจน& เนาวพันธ&
13. นายเอกราช หนูปลื้ม
14. นายพิชัย อารีการ
15. นายวุฒิไกร เลื่อนแปrน
16. นางสาวจิรพันธ& เกิดกุล
17. นายวินัย อานนท&
18. นางสาวสุดารัตน& เพชรปานวงศ&
19. นายสมศักดิ์ ถนอม
20. นายอนนท& คุตกาล
21. นายอุรัชถ& แจงเพชร

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓
ผูอํานวยการกลุ:มอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุ:มบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุ:มนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุ:มส:งเสริมจัดการศึกษา ติดราชการ
ผูอํานวยการกลุ:มบริหารการเงินและสินทรัพย& ติดราชการ
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ศึกษานิเทศก&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานิพันธ&
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาปูน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนเจริญ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานยูงงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานใต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากหาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทรายทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองกา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสูง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโสน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองตาล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทรหอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวสะพานฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานในไร:
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรุแชง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสองเหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสอง

๑๕

22. นายจเร หนูปลื้ม
23. นายสําราญ ชูช:วยสุวรรณ
24. นางสุกัลยา สุรกา
25. นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
26. นายโอภาส อนุจร
27. นายประทีป ระวังสุข
28. นายชนินทร& หวานแกว
29. นายอาคม ช:วยบํารุง
30. นายบัญญัติ กรายแกว
31. นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
32. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
อําเภอบานนาสาร
33. นายสมคิด บุญนํา
34. นายสถิตย& บุญคง
35. นางสาวนิรชา ประทักษ&กุลสาร
36. นายวินัย วรรณทอง
37. นางมนันยา พรหมศิริ
38. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
39. นายวีระ สาบุตร
40. นายคมชาญ ศุทธางกูร
41. นางศิริพรรณ จู:สุวรรณ&
42. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ&
43. นางมนมน ณ พัทลุง
44. นายสุธรรม นามนวล
45. นายสมเกียรติ ชูส:งแสง
46. นายการีย& สุวรรณวงศ&
47. นายพันธ&ศักดิ์ กล:อมวิเศษ
48. นางสาวปราณี ศรีอุบล
49. นางผกามาศ หอมกอ
50. นายสุเทพ บุญแกว
51. นายบุญเลิศ คงยิ่ง
52. นายประพนธ& ปลอดอักษร
53. นายวรวิทย& นาคสุวรรณ
54. นายดุสิต พุทธศรี
55. นายจิระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
56. นายเสน:ห& พินนุรุท
57. นายศิรินทร& วงศ&สวัสดิ์
58. นายวินัย เสสิตัง
59. นายสุวิทย& วิเชียรวงษ&
60. นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
61. นางณัฐกานต& ทองพันธ&

ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสอง
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาชุมเห็ด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมะนาว
ผูอํานวยการโรงเรียนมหาราช 2
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากสาย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานเข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังใหญ:
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุ:งหลวง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนพรุพี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนมหาชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนเนียง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานช:องชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยล:วง
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห& 12
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนใหม:
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนทราย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ:งตําเสา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาควน
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางอุง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยูงงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท:าเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําพุ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนนาสาร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองปราบ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหิน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหมืองทวด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสุบรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหาเหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายน้ํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนราษฎร&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนกองเมือง
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ:งในไร:
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร:เหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสดง

๑๖

62. นายกิตติศักดิ์ หนูดวง
63. นายศิริชัย ทิพย&บรรณา
64. นางโสภา ศรีสมทรัพย&

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยชัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยตอ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม

อําเภอบานนาเดิม
65. นายวินัย ทิพย&พันธ&
66. นายอภินันท& เพชรศรี
67. นายธีระสัน คุมวงศ&
68. นายวินัย ทองรอด
69. นายนิคม นวลไดศรี
70. นายนิโรจน& กุลศิริ
71. นายปรีชา คงทอง
72. นางจารุณี ฐานวิเศษ
73. นายสุนาวิน ฤทธิแดง
74. นายวีรวัฒน& ไสยรินทร&
75. นางนิภาพรรณ หงส&ชูเกียรติ

รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทรายทอง
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานธารอารี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหญาปลอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากด:าน
ผูอํานวยการโรงเรียนทรัพย&ทวี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยใหญ:
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวยศรี

อําเภอเคียนซา
76. นางสาวชัฎชฎา แซ:อุย
77. นายเทพนาวี สุขสวัสดิ์
78. นายภักดี เนื่องเยาว&
79. นายสุวิทย& สุทธินิยม
80. นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว&
81. นายวิชัย จรรยา
82. นายอติชาต สันติจิตโต
83. นายกอบธนา ทองวัชระ
84. นายถาวร ชนะพล
85. นายประทีป เพ็งศรี
86. นายสามารถ นาคขวัญ
87. นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
88. นายชาลี ศิลปรัศมี
89. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
90. นายจุศักดิ์ นาคอาภา
91. นายพันธ&โณ สุขทองเสง
92. นายจรูญ พันอุไร
93. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
94. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
95. นางพัชรา ไทยเสน
96. นายนิคม อ:อนเกตพล
97. นายสุรินทร& ชูศรี
98. นายปรารถนา แมนเมือง
99. นายมงคล นาคนอย

แทน รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานบางประสามัคคี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาประชาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนคีรีวงศ&
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรหมรังสิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสี่แยกคลองศิลา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสี่แยกสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนสมบูรณ&ประชาสรรค&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร:ยาว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตอก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองจัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ:งจูด
ผูอํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานในปราบราษฎร&ประสงค&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทยรัฐวิทยา 22
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขารักษ&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาสามยอด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหม:
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาเขาใตร:มเย็น 1

๑๗

100. นายพรชัย โมฬี
101. นายวิโรจน& ชูแกว
102. นายเมธาร& พุทธิศาวงศ&
103. นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
อําเภอพระแสง
104. นายธีระชัย ปานวงษ&
105. นายสุวรรณรัตน& ช:วยยิ้ม
106. นายสุรชัย สุขขัตติย&
107. นายวรวัสน& ไกรณรา
108. นายศักดิ์ศรี รักษ&ธรรม
109. นายวรวัสน& ไกรณรา
110. นายวัฒนา วรรณศรี
111. นายโกสินทร& สินทวีวิวัฒน&
112. นางสุทธิยา พาร&เมนเทียร&
113. นางพวงรัตน& ฉายประชีพ
114. นายบุญสม มณีนวล
115. นายอุทิพย& สมบูรณ&
116. นางสาวธิดา เพชรอนันต&
117. นายมาโนช เกิดเกลื่อน
118. นายอรรณพ ไชยามาตย&
119. นายปรีชา แปrนเจริญ
120. นายสหัส ศรีหมุดกุล
121. นายอุทัย โนภาศ
122. นายวิทยา บุญศรีนุย
123. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
124. นางสาวปวิชญา สินนอย
125. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
126. นายฉลอง นาคะ
127. นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ&
128. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
129. นายพิมล รัตนพันธ&
130. นายธนู เพ็ญ
131. นายสหัส พุทธสุขา
132. นายพิทักษ& ชางกลาง
133. นายสุราษฎร& สุภาวงศ&
134. นางกรรณิกา พุทธสุขา
135. นายสมเกียรติ ชูเมฆ
136. นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
137. นายวิจิตร บัวขวัญ
138. นางกิ่งดาว ชางกลาง
139. นายอุดมพร ฉิมดี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ:สามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนมิตรประชาราษฎร&
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบ:อพระ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางหยด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ:
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายสาย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานย:านดินแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยูงทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสขรบ
ผูอํานวยการโรงเรียนองค&การอุตสาหกรรมปˆาไม 18
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ 195
ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเองฯ 1
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสว:างวัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางน้ําเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสทอน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนยอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโหยน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานประตูพลิก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานราษฎร&พัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมาก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค&
ผูอํานวยการโรงเรียนปeญญาประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาเขา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยแหง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนนิยม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนมหาชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกมะม:วง
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมรัย
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ:งหญาแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเหรียง
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ:สินปุน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางรูป

๑๘

140. นายวันประพาส บุญลี่
141. นางสุภาพร จันทร&ปาน
อําเภอชัยบุรี
142. นางสาวกัญญา กําเหนิด
143. นางจารีย& วุฒิพงศ&
144. นายโสภณ หอมรักษ&
145. นายสมพร ไชยปeนดิ
146. นายลิขิต แสงระวี
147. นายนิโรธ นิวัตวงษ&
148. นายสุริยา บุญญานุกูล
149. นายวิโรจน& ศรีวิเศษ
150. นายสมพงศ& นงค&นวล
151. นางสาวศิริลักษณ& ชาตรีกุล
152. นางสาวแววดาว แกวศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผูอํานวยการโรงเรียนหมู:บานปˆาไมราชประสงค& 1
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนพัฒนาประชาสรรค&
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางหอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายศอก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายคลอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองพังกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสระ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยวนปลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสองแพรก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสินชัย

ผูไม:มาประชุม
สพป.สุราษฎร&ธานีเขต ๓
1. นายธงไทย วิชัยดิษฐ
2. นายสุรัตน& วรรณโชติ
3. นายพีระ ทัพพุน
4. นางสาวสหนันท& ศรีแสง
5. นางอิงอร อินทรัตน&
6. นางกัญหา ทองทา
7. นางจันจิรา อมรสถิตย&
8. นางกรรณิการ& ปานนุช
9. นางสายตา แกวศรีมนต&
10. นางวนิดา วรรณโชติ
11. นางสาวสารีย& นิ่มนวล
12. นางเฉลิมศรี ทองจีน
อําเภอบานนาสาร
13. นายสุรพล อุปลา
14. นางสุวิสาข& จิตต&มาตร

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต 3 ติดราชการ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร&ธานี เขต ๓ ลาปˆวย
ผูอํานวยการกลุ:มนิเทศฯ ติดราชการ
ผูอํานวยการกลุ:มส:งเสริมจัดการศึกษา ติดราชการ
ผูอํานวยการกลุ:มส:งเสริมสถานศึกษาเอกชน ติดราชการ
ผูอํานวยการกลุ:มตรวจสอบภายใน ลากิจ
ผูอํานวยการกลุ:มบริหารการเงินและสินทรัพย& ติดราชการ
ศึกษานิเทศก& ติดราชการ
ศึกษานิเทศก& ติดราชการ
ศึกษานิเทศก& ติดราชการ
ศึกษานิเทศก& ติดราชการ
ศึกษานิเทศก& ติดราชการ
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานกอบแกบ
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองม:วง

อําเภอบานนาเดิม
15. นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองยา

ผูเขาร:วมประชุม
1. นางสาวพิมพ&ดาว ศุภผล
2. นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ

นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ&ชํานาญการ

๑๙

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางปราณี ลิกขะไชย
นางศิริวรรณ ช:วยอักษร
นางทิพย&สุดา สมทรัพย&
นางอรฉัตร สุขนิตย& เอี่ยมอน
นายถนอมพงศ& วงศ&สวัสดิ์
นายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์
นายสุเมธ ยอดมณี
นางสาวศศินันท& ถวยทอง
นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ
นายนราธิป ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร&ชํานาญการ
พนักงานขับรถยนต&
พนักงานขับรถยนต&
พนักงานขับรถยนต&
อัตราจางชั่วคราว
อัตราจางชั่วคราว
อัตราจางชั่วคราว

