รายงานการประชุม
รอง ผอ.สพป. และผู้อํานวยการกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาสาร
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
1. นายวิมล จันทร์แก้ว
2. นายอดุลย์ เงินศรี
3. นายสมชาย รองเหลือ
4. นายธงไทย วิชัยดิษฐ
5. นายมนูญ ศิลปะรัศมี
6. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
7. นายสุธี บุญญะถิติ
8. นายสุริยนั รัตนไชย
9. นายสมเกียรติ วิรัตน์
10. นายสุรัตน์ วรรณโชติ
11. นางอัมพรพิสทุ ธิ์ เทวพงษ์
12. นายพีระ ทัพพุน
13. นายพินิจ ทองสินธุ์
14. นางสาวพยอม เพชรน่วม
15. นางสาวสุภคั กมล ชินวงศ์
16. นางสาวสหนันท์ ศรีแสง
17. นางอิงอร อินทรัตน์
18. นางจันจิรา อมรสถิตย์
19. นางกัญหา ทองทา

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ. สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการผูอ้ ํานวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อํานวยการกลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

อําเภอเวียงสระ
1. นายเอกราช หนูปลื้ม
2. นายโสรัจ ใหม่นอ้ ย
3. นายสมศักดิ์ ทองสมุทร

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเจริญ
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4. นางอาภรณ์ แก้วมหิทธ์
5. ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
6. นางอารีย์ พงศ์พิทยาพัฒน์
7. นางอรนุช อ่อนเกตุพล
8. นายปรีชา พิชยศึก
9. นางสาวอมรรัตน์ ค้ําชู
10. นายสินชัย หงษ์ทอง
11. นายวิจารณ์ ทองรอด
12. นายบัญญัติ กรายแก้ว
13. นายพิชัย อารีการ
14. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
15. น.ส.จิรพันธ์ เกิดกุล
16. นายสมบัติ นสันรัมย์
17. นางสุดารัตน์ เสริมษมา
18. นายสมศักดิ์ ถนอม
19. นายอนนท์ คุตกาล
20. นายจเร หนูปลื้ม
21. นายสําราญ ชูช่วยสุวรรณ
22. นายกมล เถียรวิชิต
23. นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
24. นายโอภาส อนุจร
25. นายประทีป ระวังสุข
26. นายชนินทร์ หวานแก้ว
27. นายอาคม ช่วยบํารุง
28. นายสุเทพ สกุลน้อย
29. นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์
30. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
อําเภอบ้านนาสาร
31. นายกิตติโชติ จิตรามาส
32. นายสถิตย์ บุญคง
33. นางฐิติมา นาครพัฒน์
34. นายวินยั วรรณทอง
35. นางมนันยา พรหมศิริ
36. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
37. นายวีระ สาบุตร
38. นายคมชาญ ศุทธางกูร
39. นายพรชัย โมฬี
40. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์
41. นางมนมน ณ พัทลุง
42. นายประนอบ จีนศรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใต้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากหาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสูง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองตาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทรห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯ ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุแชง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้องเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาราช 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานเข้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหานเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วง
อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ ตําเสา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาควน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางอุง
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43. นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร
44. นายการีย์ สุวรรณวงศ์
45. นายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ
46. นายพงษ์ศักดิ์ ชุมศรี
47. นายสมคิด บุญนํา
48. นายศิริชัย ทิพย์บรรณา
49. นายวินยั เสสิตัง
50. นายวิชัย จรรยา
51. นายบุญเลิศ คงยิ่ง
52. นายประพนธ์ ปลอดอักษร
53. นางผกามาศ หอมกอ
54. นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
55. นายดุสิต พุทธศรี
56. นายสุรศักดิ์ คเชนทร์มาศ
57. นายเสน่ห์ พินนุรทุ
58. นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
59. นางจารีย์ วุฒิพงศ์
60. นายสายัณ มีเพียร
61. นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
62. นางณัฐกานต์ ทองพันธ์
63. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
64. นายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
65. นายวุฒพิ ร ศฤงคาร
อําเภอบ้านนาเดิม
66. นายสมศักดิ์ สุขสงค์
67. นายอภินนั ท์ เพชรศรี
68. นายธีระสัน คุ้มวงศ์
69. นายวินยั ทองรอด
70. นายนิคม นวลได้ศรี
71. นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ
72. นายนิโรจน์ กุลศิริ
73. นายปรีชา คงทอง
74. นายนฤนาท สงพรหม
75. นางจารุณี ฐานวิเศษ
76. นายสุนาวิน ฤทธิแดง
77. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
78. นางนิภาพรรณ หงส์ชเู กียรติ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้าํ พุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสาร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด
ผู้อํานวยการโรงเรียนควนสุบรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโกงเหลง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายน้ํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ ในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านธารอารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี
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อําเภอเคียนซา
79. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
80. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
81. นายประยูร สุวรรณปากแพรก
82. นายสุวิทย์ สุทธินิยม
83. นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว์
84. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
85. นายสุเทพ บุญแก้ว
86. นายจรูญ พันอุไร
87. นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์
88. นายถาวร ชนะพล
89. นายประทีป เพ็งศรี
90. นายสุพชิ ยั วิจิตรโสภา
91. นายชาลี ศิลปรัศมี
92. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
93. นายจุศักดิ์ นาคอาภา
94. นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
95. นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
96. นายสุทิน หมวดชนะ
97. นายวิสุทธิ์ จตุมิตร
98. นายปรารถนา แมนเมือง
99. นายนิคม อ่อนเกตุพล
100. นายเสรี คีรมี า
101. นายมงคล นาคน้อย
102. นายวิโรจน์ ชูแก้ว
103. นายสามารถ นาคขวัญ
104. นายภักดี เนือ่ งเยาว์
อําเภอพระแสง
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาประชาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพฯ130
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสีแ่ ยกคลองศิลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ จูด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสีแ่ ยกสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 22
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขารักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรประราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี

นายธีระชัย ปานวงษ์
นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง
นายสุรชัย สุขขัตติย์
นายวรวัสน์ ไกรณรา
นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
นายสุวิทย์ อมรชาติ
นายวัฒนา วรรณศรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหยด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ

นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์

ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

นายอุดมพร ฉิมดี
นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
นายอุทพิ ย์ สมบูรณ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางน้าํ เย็น
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116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

นางสาวธิดา เพชรอนันต์
นายมาโนช เกิดเกลื่อน
นายอรรณพ ไชยามาตย์
นายปรีชา แป้นเจริญ
นายสหัส ศรีหมุดกุล
นายอุทัย โนภาศ
นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
นายฉลอง นาคะ
นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
นายพิมล รัตนพันธ์
นายธนู เพ็ญ
นายสหัส พุทธสุขา
นายพิทักษ์ ช้างกลาง
นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
นายประพิศ คงกุลทอง
นายสมเกียรติ ชูเมฆ
นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
นายวิจิตร บัวขวัญ
นายชูศักดิ์ พุทธศรี
นายสุวิทย์ บัวบาน
นายวันประพาส บุญลี่
นางสุภาพร จันทร์ปาน

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสท้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทศิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนิยม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านเมรัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ หญ้าแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สนิ ปุน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรูป
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บา้ นป่าไม้ราชประสงค์ 1

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

นางสาวกัญญา กําเหนิด
นายบุญสม มณีนวล
นายโสภณ หอมรักษ์
นางสมพร ไชยปันดิ
นายลิขิต แสงระวี
นายนิโรธ นิวัตวงษ์
นายสุริยา บุญญานุกูล
นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ
นายสมพงศ์ นงศ์นวล
นางสาวศิรลิ ักษณ์ ชาตรีกุล
นายอติชาต สันติจิตโต

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

อําเภอชัยบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหอย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองแพรก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสินชัย
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สถานศึกษาเอกชน
153. นางสุภาภรณ์ อินทวงศ์
154. นายสันต์ อัครบัณฑิตสกุล
155. นางสมศรี ช่วยบํารุง
156. นาพรรณี เกษกล้า
157. นายบุญส่ง จันทร์ชัย
158. นางนวพร ทวีวิทย์ชาคริยะ
159. นส.สุภาณี เจริญรูป
160. นายสุวรรณ์ มานพ
161. นายกฤตเมธ บุญนุน่

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงสระศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพื่อนลูกรัก
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธยาศรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนจงฮั้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนวพร
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญแม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส
รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาทิพย์

ผู้ไม่มาประชุม
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
1. นายสายัณห์ ภูมิประสทธิ์

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓

อําเภอเวียงสระ
1. 2. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
3. นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
4. นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองลําพลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง

อําเภอบ้านนาเดิม
1. อําเภอเคียนซา
1. นายสุรินทร์ ชูศรี
2. นายอริยพจน์ ทองย้อย
อําเภอพระแสง
1. สถานศึกษาเอกชน
1. นายเกษม รัตนวงศ์
2. นางสาวสุจินดา แซ่ติ่ง
3. นางกุศล อานนทวีศลิ ป์
4. นางกัญจนา ปรางไสย์
5. นางภรณ์ศรี ทาทอง
6. นางสาวปรัศนี อัจจิมาพร
7. นางเพ็ญพักตร์ แซ่เลี้ยง
8. นางลําพอง สุขช่วย
9. น.ส.จินดารัตน์ ประพันธ์บัณฑิต
10. นายกฤษณ์ ทิพย์เดช
11. นางจรรยา ลิ้มสุวัฒนกุล
12. นส.นิภารัตน์ งามทอง

ติดราชการ

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปัฎนาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนควนสว่างพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกัญจนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนงรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเยาวเรศวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ
ผู้อาํ นวยการโรเรียนอนุบาลบัณฑิตา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลงามทอง
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมานะ ชัยชนะ
2. นายอักษร สองเมือง
3. นางสาววนิดา วรรณโชติ
4. นางวรรณดี สวัสดิโกมล

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. งานวิชาการ การฝึกอบรมของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา จัดลําดับความสําคัญ เพื่อให้การบริหารให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในการ
ปฏิบัติงาน
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครัง้ ที่ ๔ /๒๕๕๔ วันที่

๒ มิถุนายน ๒๕๕๔)

ที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
๓.๑ การศึกษาดูงานของสถานศึกษาในสังกัดอําเภอเวียงสระ สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้

รายงานการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 เดือน 6 คุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดให้มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึน้ และมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม จึงได้กําหนดให้มีการศึกษาดูงาน
สร้างเสริม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยเฉพาะผูน้ ําของสถานศึกษา โดยที่
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554
ได้มอบหมายให้มีการทํางานตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาตามภารกิจ 6 เดือน 6 คุณภาพ อาทิโครงการสร้างคุณภาพในสถานศึกษา โครงการ
ห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม โครงการ ป.6 COM และโครงการ ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่องพูดเก่ง
สําหรับปีงบประมาณ 2554 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ต้อง
ดําเนินงานสนองกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 ต่อปี การปลูกฝังคุณภาพ ความ
สํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
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จะเห็นได้ว่า นโยบายประจําปีงบประมาณ 2554 มีความหลากหลาย ดังนั้น ความสําเร็จของ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Process) โดยผ่านระบบการสื่อสาร (Communication
Process) จึงมีความสําคัญเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ(Quality)
เวลา (time) และต้นทุน (Cost) เหมาะสมหรือไม่ การตรวจเยี่ยม ติดตาม จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ใช้การมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย จัด
การศึกษา (Stakeholder) เข้าปฏิบัติภารกิจในครัง้ นี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในภาพรวม
2.2 เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาใน
ภาพรวม
2.3 เพื่อจะได้นําผลการดําเนินงานตามนโยบายทีเ่ ป็นจุดเด่นใช้เป็นแนวทางขยายผลในระดับ
สถานศึกษา สร้างเครือข่ายกิจกรรมต่อไป

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 จัดทําโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ ริหาร
การศึกษากําหนดแนวทางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโดยกลุม่ อํานวยการ
3.1.2 กําหนดคณะทํางานประสานให้กับผู้เข้าประชุมรับทราบพืน้ ที่โรงเรียนลงตรวจเยี่ยม
3.1.3 จัดเตรียมโครงร่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
3.1.4 ศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎีการตรวจติดตาม (follow-up) และระบบ การ
ติดตาม ตามนโยบายของทางราชการโดยกลุ่มนโยบายและแผน (งานติดตามและประเมินผล)
3.2 ขั้นดําเนินการ
3.2.1 ขออนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะทํางาน
3.2.2 จัดประชุมคณะทํางานชี้แจงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
3.2.3 เก็บรวบรวมข้อมูล แปรผลและวิเคราะห์ผล
3.2.4 จัดพิมพ์เอกสารรายงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 เดือน 6 คุณภาพ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
3.3 ขั้นเผยแพร่ผลการติดตามการดําเนินงาน 6 เดือน 6 คุณภาพ เอกสารและ VTR ON Web
4. พื้นทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระ 35 แห่ง จําแนกเป็นของรัฐบาล 35 แห่ง ของเอกชน 7 แห่ง
รวม 42 แห่ง
5. ประเด็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ขอบเขตในการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของ นายวิมล จันทร์แก้ว ผู้อาํ นวยการสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นจุดเน้นพิเศษ ดังนี้
1. กิจกรรมสร้างคุณภาพในสถานศึกษา
2. กิจกรรมห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม
3. กิจกรรม ป. 6.COM
4. กิจกรรม ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง พูดเก่ง
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6. นิยามศัพท์
การศึกษาดูงาน หมายถึง การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระทั้งของรัฐบาล และเอกชน
7. ข้อตกลงเบือ้ งต้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสารของคณะทํางาน ซึ่งไปตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาแต่ละชุด ตามกรอบที่กลุ่มอํานวยการได้กําหนดไว้ ได้แก่ การเตรียมการ การขับเคลือ่ น
และผลการปฏิบัติการ เป็นภาพรวมของแต่ละกรอบกิจกรรมของสถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระ
8. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้กําหนดแนวทางในการสนับสนุน แก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
สถานศึกษาผูน้ ํากิจกรรมหลัก และ สถานศึกษาพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาผูน้ ําสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. โครงการสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
สถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระทั้งของรัฐบาล และเอกชน จํานวน 42 แห่ง
การเตรียมการ ได้ดําเนินการโดยการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การขับเคลื่อน สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครู จัดทําแผนการเรียนรู้และสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่ม
สาระ ทุกชั้น พร้อมกับจัดทํากิจกรรมสร้างเสริมในภาพรวมของสถานศึกษา อาทิ การเข้าค่ายพุทธบุตร
ธรรมะประจําวัน กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมของหายได้คืน การอบรมประจําสัปดาห์
การจัดทําบันทึกความดีของนักเรียนทุกคน โครงการคุณธรรม กิจกรรมอาสาพัฒนา (จิตสาธารณะ) ซึ่ง
สอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคุณธรรม
พื้นฐานทั้ง 8 ประการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าประกวดและแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรม
ผลการปฏิบัตงิ าน พบว่าผูเ้ รียนในสถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึงผ่านการประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และผูเ้ รียนได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมวันสําคัญเป็นการเพิ่มทักษะชีวิต ให้แก่ตนเอง

2. โครงการห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม
สถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน จํานวน 42 แห่ง
การเตรียมการ สถานศึกษาได้ดําเนินการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดยระบุรายละเอียดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การขับเคลื่อน สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัตงิ าน พบว่าสภาพห้องเรียน อาคารสถานทีม่ ีสภาพพร้อมใช้ เอื้อต่อการจัดการเรียน การ
สอน เป็นสํานักงานที่ให้บริการแก่ชุมชน และบุคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ตามความจําเป็น

3. โครงการ ป.6 .COM
สถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระ ทั้งของรัฐบาล และ เอกชน จํานวน 42 แห่ง
การเตรียมการ สถานศึกษาได้ดําเนินการคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การจัดให้มีการประชุมครู นักเรียนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ จัดทํากิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
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การขับเคลื่อน สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แม้บางแห่งจะมีขอ้ จํากัดในเรื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ก็สามารถปรับปรุงให้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องคอมพิวเตอร์ได้
ครอบคลุมตามทักษะพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนควรได้รับ อาทิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนโปรแกรม Power Point
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนโปรแกรม Paint การสืบค้นงานจาก Internet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียน
โปรแกรม Microsoft Word และการสืบค้นงานจาก Internet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 เรียนโปรแกรม
Microsoft Word โปรแกรม Power Point โปรแกรม Paint และการใช้งาน Microsoft Word
โปรแกรม Power Point โปรแกรม Paint การสืบค้นงานจาก Internet ดังนัน้ เมื่อนักเรียนเรียนจบ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ดังกล่าว
ผลการปฏิบัตงิ าน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้นหาความรูก้ ารสืบค้นงานจาก Internet และ
พิมพ์งานชิน้ เล็ก ๆ จากโปรแกรม Microsoft Word ได้

4. โครงการ ป.2 อานคล่อง เขียนคล่อง พูดเก่ง
สถานศึกษาในพืน้ ที่อําเภอเวียงสระ ทัง้ ของรัฐบาล และ เอกชน จํานวน 42 แห่ง
การเตรียมการ ได้จัดให้มีการประชุมครูประจําชัน้ ประชุมครูทุกกลุ่มสาระ แต่งตั้งคณะทํางาน
ผู้รับผิดชอบ และจัดทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดเป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างถูกทาง สถานศึกษาได้ดําเนินการสํารวจ
และคัดกรองนักเรียนตามแบบพิมพ์ที่ สพป.สฎ. 3 กําหนดไว้ จัดทําข้อมูลนักเรียนที่พบว่ามีปัญหาด้านการอ่าน
การเขียน การพูด กําหนดให้ครูผู้รบั ผิดชอบสอนซ่อมเสริมและมีรูปแบบกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
นอกจากนี้แจ้งให้ผปู้ กครองนักเรียนทราบ และให้ความสนใจแก่บุตรของตนหรือผูท้ ี่อยู่ในความดูแล ผ่านสื่อ
อุปกรณ์สง่ เสริมการอ่าน ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ แล้วสรุป และรายงานผลให้ สพป.สฎ.3 ทราบ
ผลการปฏิบัตงิ าน พบว่าจํานวนนักเรียนชั้น ป.2 ที่อา่ นไม่ออก เขียนไม่ได้ พูดไม่เก่ง มีจํานวนลดลง
ตามความสามารถและสมรรถภาพของผู้เรียน

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๑.๑ การจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสอบประจําปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น
ป.6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ให้โรงเรียนส่งข้อมูล
นักเรียนทางระบบ O-NET ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554 โดยตรวจสอบ ชื่อ สกุล และเลข
ประชาชนของข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ สอบทุกกลุ่มสาระ
๔.๑.๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย
1. กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ กําหนดให้มี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยแก่ครูผสู้ อนทุกโรงเรียน โดยกําหนดกลุม่ เป้าหมายเป็น
ครูผสู้ อนปฐมวัยในโรงเรียนที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับปฐมวัย โดยให้ส่งรายชือ่ ตามแบบสํารวจถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 หากพ้น
กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนา
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2. การจัดสรรงบประมาณ
- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ โรงละ 5, 000 บาท จํานวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนระดับปฐมวัย
โรงเรียนละ 10,000 บาท จํานวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนระดับปฐมวัย (ศูนย์ต้นแบบ/
เครือข่าย) จํานวน 11 โรงเรียนๆ ละ 5, 000 บาท
- ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2
ไม่รับรอง จํานวน 42 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท และโรงเรียนปรับปรุง
1 โรงเรียน 5, 000 บาท ให้ดําเนินการเบิกจ่าย ภายใน 15 ส.ค. 54
๔.๑.๓. การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา ในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
ในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี 2554 ให้ได้ 9,999 แห่ง
สาระการประเมิน จะประเมินสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมร
ประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่อยู่ในเป้าหมายการประเมินปี 54 นี้
40 โรง (ภายใน 3 ปี กลุ่มเป้าหมาย) จะออกประเมินเดือน สิงหาคม-ตุลาคม นี้ กรรมการ 2 ใน 3 เป็นบุคลากร
จากสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เรา 1 ใน 3 มาจากต่างเขตพื้นที่ จะ
ประกาศผลรอบแรกได้ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2554

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ กลุ่มนโยบายและแผน
๔.๒.๑ ด้วย มูลนิธิอายะโนะโมโต๊ะ ได้ประสานงานให้ทราบว่า ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อรับเงินโรงเรียนละ 500,000.- บาท เพื่อสร้างโรงอาหาร ได้แก่โรงเรียนวัดสองแพรก และโรงเรียนบ้านควน
สว่างพัฒนาประชาสรรค์
๔.๒.๒ โครงการส้วมสุขสรรค์ขอให้สถานศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณไปแล้ว ปรับปรุงพัฒนา
ส้วมเพื่อเตรียมรองรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
๔.๒.๓ บริษัทมติชน จํากัด มหาชน มูลนิธิโกวิท วรพิพฒ
ั น์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ร่วมกับ
สพฐ. มอบหนังสือและเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้ สําหรับ สพป.
สุราษฎร์ธานี เขต ๓ มี ๒๙ โรงเรียน ไปรับมอบในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่
อําเภอ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายชือ่ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านคลองจัน

16. โรงเรียนบ้านส้อง

2. โรงเรียนบ้านคลองโร

17. โรงเรียนวัดบางสวรรค์

3. โรงเรียนวัดอรัญคามวารี

18. โรงเรียนวัดคลองตาล

4. โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

19. โรงเรียนบ้านบางดี
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5. โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ

20. โรงเรียนบ้านห้วยมุด

6. โรงเรียนวัดอินทการาม

21. โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

7. โรงเรียนวัดน้าํ พุ

22. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

8. โรงเรียนบ้านประตูพริก

23. โรงเรียนบ้านช่องช้าง

9. โรงเรียนบ้านเมรัย

24. โรงเรียนบ้างยางอุง

10. โรงเรียนบ้านย่านดินแดง

25. โรงเรียนวัดวิเวการาม

11. โรงเรียนบ้านยูงงาม

26. โรงเรียนบ้านบางเหรียง

12. โรงเรียนบ้านไสขรบ

27. โรงเรียนบ้างบางหมาก

13. โรงเรียนวัดบางพา

28. โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

14. โรงเรียนบ้านวังใหญ่

29. โรงเรียนวัดสามพัน

15. โรงเรียนวัดเวียงสระ

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๓.๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประ กอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครัง้ ที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
ให้โรงเรียนได้เตรียมการ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2554
๔.๓.๒ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วย ขณะนี้ ถึงรอบปฏิทนิ การส่งคําร้องขอย้ายขอข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งคําร้องขอย้ายกรณีปกติดังนี้
- สายบริหารสถานศึกษา ส่งคําร้องขอย้าย ในระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม
2554 ใช้พิจารณาตลอดปี (ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 0206.4/ 2677 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และ
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
เขต 3 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554) ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนทราบทาง e – office แล้ว เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2554
- สายงานการสอน ส่งคําร้องขอย้าย (ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 1- 15
สิงหาคม 2554 (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206./ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 และ ตามประกาศ
อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554) ซึ่งได้แจ้งให้
โรงเรียนทราบทาง e – office แล้ว ตามหนังสือ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ที่ ศธ 04165/491 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2554
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค (2) ส่งคําร้องขอย้าย
(ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2554 (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206 /ว 8 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2549)
๔.๓.๒ ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554)
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ดนตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์

คงเหลือ
8
27
10
17
78
23
3
52
51

หมายเหตุ

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.๔.๑ การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครัง้ ที่
๖๑ ด้วยสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้กําหนดเตรียมการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔
กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งได้กําหนดสถานทีใ่ นการจัดการแข่งขันไว้ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านหัวสะพาน
มิตรภาพที่ ๒๑๗ และโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สฎ.๓ ได้เชิญประชุมประธานเครือข่าย ประธานศูนย์สาระ
และเลขาศูนย์สาระ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และได้ลงมติในที่ประชุมในการรับสมัครให้รับสมัคร
บนเว็ปไซด์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. – ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔ และให้ศึกษานิเทศก์ท่รี ับผิดชอบกลุ่มสาระวิชา เป็นผูห้ า
ทีมงานในการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระในการออกข้อสอบและการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เนื่องจากประธานศูนย์สาระเดิมถูกยกเลิก
ไปเนื่องจากเปลี่ยนโครงสร้างเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
- สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ส่งเสริมสนับสนุน แนะนํา ให้กิจกรรมประสบความสําเร็จลุล่วง
ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ ในภาครัฐ ดําเนินการได้ในส่วนที่สง่ เสริมสถานศึกษาเอกชน

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๔.๖.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนของ สพป.สฎ. เขต ๓
๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนของ สพป.สฎ. เขต ๓ ขณะนีเ้ หลือเวลาการเบิกจ่าย
ประมาณ ๒ เดือน ขอให้โรงเรียนเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โรงที่ยังไม่ส่งสําเนาสัญญามาก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ส่งสําเนา
สัญญาพร้อมข้อมูลของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้ สพป.สฎ. เขต ๓ โดยด่วน ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผลการเบิกจ่าย
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๒. เมื่อโรงเรียนได้ทําสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ส่งสําเนาสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพัน โดยส่ง
กรณีเป็นนิตบิ คุ คล
- สําเนาสัญญา ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนการค้า ๒ ชุด
- สําเนาเลขประจําตัวผู้เสียภาษี หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒ ชุด
- สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ๒ ชุด
- หลักฐานทุกฉบับของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ต้องรับรองสําเนาโดยผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
เท่านั้นแล้ว ประทับตราบริษัทด้วย
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- สําเนาสัญญา ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ๒ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๒ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ
- สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ๒ ฉบับ
- หลักฐานทุกฉบับของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ต้องรับรองสําเนาโดยผู้ขายหรือ ผูร้ ับจ้าง
เท่านั้น
๒.๒ ส่งเงินประกันสัญญา โดยส่ง
- สําเนาสัญญาซื้อหรือจ้าง ๑ ชุด
- ใบนําฝาก ๑ ฉบับ
- สมุดคู่ฝาก ๑ เล่ม

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มี

๔.๘ กลุ่มอํานวยการ
๔.๘.๑ การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้จัดทําโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่ม ผู้บริหารการศึกษาภาครัฐและเอกชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๔๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ รุน่ ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เดินทางระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๒ เดินทางระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๖๕/๔๗๒๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๔๘.๒ การจัดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๔
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้กําหนดจัดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๔ ซึ่งในปีนนั้ มีข้าราชการเกษียณอายุ จํานวน 9 คน และลูกจ้างประจํา
เกษียณอายุราชการ จํานวน 6 คน และ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้เชิญประธานเครือข่าย ร่วมประชุม
หารือในการจัดงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดาํ เนินการดังนี้
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๑. สพป.สฎ. ๓ กําหนดสถานที่จัดงานในศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา 18.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
๒ รูปแบบการจัดงานเลี้ยง แบบโต๊ะจีน ราคาโต๊ะละ 1,600.- บาท / 8 คน สั่งจองได้ที่กลุ่ม
อํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2554

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดําเนินการและภารกิจในการศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัด อําเภอบ้านนาสาร

ที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๒ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2554
ด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น. ) ได้ปฏิบัติงานครบวาระในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ ธ านี เขต 3 ต้ องดํา เนิ นการสรรหาคณะกรรมการฯ ชุด ใหม่ ตามกฎกระทรวง กํา หนดจํา นวน
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2548 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
พ.ศ. 2554
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอดําเนินการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการฯ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 4 และข้อ 5 ผลปรากฎดังนี้
1. การสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผูแ้ ทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ
โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของรัฐเลือกกันเองเป็นกรรมการ จํานวน 1 คน
คือ นายโสรัฐ ใหม่น้อย ผอ.โรงเรียนบ้านเขาปูน
2. การสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผูแ้ ทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเอกชน
โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของเอกชนเลือกกันเองเป็นกรรมการ จํานวน 1 คน
คือ นายบุญส่ง จันทร์ชัย ผอ.โรงเรียนจงฮั้ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
วรรณดี สวัสดิโมล
(นางวรรณดี สวัสดิโกมล)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

สุรัตน์ วรรณโชติ
(นายสุรัตน์ วรรณโชติ)
รอง ผอ.สพป.สฎ.3
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
รอง ผอ.สพป และ ผู้อํานวยการกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐ - เอกชน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๓

ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาสาร
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

