รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
..................................
ผู้มาประชุม
๑. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒. นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓. นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔. นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นายนันทภพ เคหา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๖. นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๗. นางกัลยา มาลัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๘. นายสมชัย ปานผาสุข
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๙. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๑๐. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๑๑. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๒. นางวัชรี ปัทมโรจน์
แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๓. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๔. นายสมชาย สุทธิพันธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๕. นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๖. นายอารักษ์ อินทร์พยุง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๗. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๘. นายธงไชย หงษ์สงวนศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๙. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
๒๐. นายประจักษ์ เกษมสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
๒๑. นางรสสุคนธ์ ติณกุลกาจร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๒๒. นายสมหมาย เก่งการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
๒๓. นายพนมณัฐ์ ภูเจริญ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ/วัดสุวรรณ
๒๔. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มราย
๒๕. นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรุ้ง
๒๖. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าผึ้ง

๒๗. นางจิราวรรณ สีนวล
๒๘. นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
๒๙. นายก่อเกียรติ เครือเมฆ
๓๐. นางบุบผา เถาลอย
๓๑. นางมยุรี สาคร
๓๒. นายกิตติ ต้องประสงค์
๓๓. นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
๓๔. นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๕. นายบุญสม แช่มชื่น
๓๖. นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี
๓๗. นายนัฐวุฒิ นักสอน
๓๘. นางปราณี สมอารมณ์
๓๙. นางณัฐินิชา เงินทรัพย์
๔๐. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์
๔๑. นายวิรัช สอ้าง
๔๒. นางเพ็ญทิพย์ ศุภนคร
๔๓. นายดารงค์ จีนขจร
๔๔. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๕. นายสุรชัย อินถา
๔๖. นายดิเรก บาเพ็ญ
๔๗. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
๔๘. นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๙. นายปัญญา ลาวัลย์
๕๐. นายอดุลย์ หวังสะเร
๕๑. นายอลงกต แก่นคิรี
๕๒. นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์
๕๓. นางมนัสฐ์ชนก ปลั่งสอน
๕๔. นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๕. นางบังอร คลังทรัพย์
๕๖. นางชะอุ้ม หิรัญภาส
๕๗. นายประเสริฐ น้อยโสภณ
๕๘. นายสุรศักดิ์ จันพลา
๕๙. นายฉลอง อาพันเรือง

-๒รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายย่าน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจาปาหล่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะไว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว/วัดบางศาลา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าโมก/วัดเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท

๖๐. นายวรัญญู อยู่เจริญ
๖๑. นายธวัช เสือทรงศีล
๖๒. นายวิทยา รัตนธารากร
๖๓. นายเกรียงไกร บารุงจิตร์
๖๔. นางฉวีวรรณ ร่วมพร
๖๕. นายเทพ ไทยธานี
๖๖. นายจาเนียร แจ่มอาพร
๖๗. นายผดุง รุ่งแจ้ง
๖๘. นางนริสรา ชูวงษ์
๖๙. นายธานินทร์ สุขเกษม
๗๐. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๗๑. นายวีระชาติ มาลัย
๗๒. นายเมธี พันธ์งาม
๗๓. นายสานิต ขจรศิลป์
๗๔. ว่าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๕. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๖. นายวิชา จิตชื่น
๗๗. นางสรามล คาเขื่อน
๗๘. นางรฐา เสือคง
๗๙. นายเอนกพงษ์ อ่วมรอต
๘๐. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์
๘๑. นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี
๘๒. นายมนู สุโธ
๘๓. นายพชร บุญสว่าง
๘๔. นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๕. นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
๘๖. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๗. นางบังอร บารุงผล
๘๘. นายไพบูลย์ ปรากฎผล
๘๙. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ
๙๐. นายดิเรก ทวีสุข
๙๑. นายสมควร สิงห์คะ
๙๒. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์

-๓ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางช้าย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคาหยาด
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง

๙๓. นายศราวุธ ดีชัย
๙๔. นางพรรณี สีม่วง
๙๕. นายวัลลภ เดชฟุ้ง
๙๖. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๗. นายสมนึก ยอดขา
๙๘. นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ
๙๙. นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
๑๐๐. นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ
๑๐๑. นายสมชาย วีระวรรณ์
๑๐๒. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
๑๐๓. นายสุนันท์ ศรีกระจ่าง
๑๐๔. นายบุญมา เปรมปรี
๑๐๕. นางสาเริง ยอดมิ่ง
๑๐๖. นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว
๑๐๗. นายประจวบ อุ่นน้อย
๑๐๘. นางสงวน มีสกุล
๑๐๙. นางอัญชิสา ธนาวงษ์
๑๑๐. นางมะลิวัลย์ โพธิ์ศรีนาค
๑๑๑. นางสุภาพ แตงอ่อน
๑๑๒. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๑๓. นางปรานอม แก้วสุข
๑๑๔. นางวิไล ขวัญสงค์
๑๑๕. นายปรีชา ปุลวัน
๑๑๖. นายพนม สุทธิพงษ์
๑๑๗. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๘. นายชานาญ สกุลณี
๑๑๙. นายวิทยา มีสกุล
๑๒๐. นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล
๑๒๑. นายสมนึก คาแก้ว
๑๒๒. นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๒๓. นายเนตร วงศ์ธีระทวีพร
๑๒๔. นายสุรินทร์ หลาบขาว
๑๒๕. นายวิศิษฐ์ รวยทรัพย์

-๔ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่าง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดข่อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าอาบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทานบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางชา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ

๑๒๖. นายพีระ คงชนะ
๑๒๗. นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๘. นายนิวัต ทรัพย์มาก
๑๒๙. นางเดือนเพ็ญ พรมทอง
๑๓๐. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๓๑. นางสมพิศ คล้ายเจริญสุข
๑๓๒. นางลัดดา แย้มจานัน
๑๓๓. นายกองแก้ว ธรรมสา
๑๓๔. นายภาณุพงศ์ ธูปประสม
๑๓๕. นายสาร สังข์ทองวิเศษ
๑๓๖. นายประเสริฐ ลูกฟัก
๑๓๗. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๘. นายเสนาะ หิรัญอ่อน
๑๓๙. นายวิสุทธิ์ โตปิติ
๑๔๐. นายอรรคพล สุวรรณผา
๑๔๑. นางสารี่ คงอ่อน
๑๔๒. นางสาวจรูญ สาลีอ่อน
๑๔๓. นายไพเราะ พัตตาสิงห์
๑๔๔. นายสาราญ ชักนา
๑๔๕. นายบุญพา ฤกษ์ฉวี
๑๔๖. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์
๑๔๗. นายสมพร ทับสิน
๑๔๘. นายสมดี เพียรการค้า
๑๔๙. นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสอาด
๑๕๐. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๕๑. นายสามารถ คงสุข
๑๕๒. นายสรวง นิลดี
๑๕๓. นายสุเทพ บุญชู
๑๕๔. นายสมชัย ยิ้มช้อย
๑๕๕. นางชนาลักษณ์ โคงาม
๑๕๖. นางสุทชีรา โคงาม
๑๕๗. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
๑๕๘. นายภาณุพล ตรีธนะ

-๕ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองสาโรง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่วง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดต้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามโก้
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลาสนุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/วัดไผ่แหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผู้อานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้าเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง

๑๕๙. นางอัญชลี ชูจิตร
๑๖๐. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๖๑. นายอรุณ เสนาะคา
๑๖๒. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์
๑๖๓. นางสาวเพ็ญศรี อยู่ถาวร
๑๖๔. นางนวลเนตร กวยาวงศ์
๑๖๕. นางสมหมาย วะสีนนท์
๑๖๖. นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๖๗. นางธัญนันท์ พึ่งวงศ์ญาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๕. นางวัฒนาพร อินทร์ไทร
๖. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล
๗. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๘. นางสมคิด ชีระภากร
๙. นางวราภรณ์ บุญใส
๑๐. นางศิริพร โพธิ์ชื่น
๑๑. นายฉลาด พันธุ์ไม้

-๖ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ผู้อานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ช่างสี ๔

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจุฬามุนี
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยาง
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
๕. ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
๖. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
๗. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง

-๗เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก่อนวาระการประชุม
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้เป็นประธานมอบโล่
เกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา แก่โรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
๑.โครงการน้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสน
ทุน ทรั พย์ป ระจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจั ดมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จังหวัดละ ๑๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๕ ในจังหวัดอ่างทอง จังหวัดละ ๙ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๙ ทุน เป็นเงิน
๕๗,๐๐๐ บาท
๒.มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๗ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๓ รางวัล ดังนี้
๑.โรงเรียนต้นแบบขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
๒.โรงเรียนต้นแบบขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๓.โรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อย
๓.มอบเกีย รติบัตรพร้อมเงิน รางวัลการแข่งขันกิจกรรมความสามารถทางภาษาไทยฯเพื่อเฉลิ มพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ แก่โรงเรียนที่ชนะการ
แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดโคกพุทรา
๒. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
๓. โรงเรียนวัดหนองยาง
๔. โรงเรียนวัดลั่นทม
๕. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
๖. โรงเรียนวัดห้วยโรง
๗. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
๘. โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๙. โรงเรียนวัดบ้านป่า
๑๐. โรงเรียนวัดวันอุทิศ
๑๑. โรงเรียนวัดไชโย
๑๒. โรงเรียนวัดทองกลาง
๑๓. โรงเรียนบ้านหนองถ้า
๑๔. โรงเรียนวัดหลักแก้ว
๑๕. โรงเรียนวัดถนน

-๘๑๖. โรงเรียนวัดนางเล่ว
๑๗. โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
๑๘. โรงเรียนวัดจันทร์มณี
๔. มอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่สถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และนาคณะครูมาร่วมงาน
๒. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส นานักเรียนมาแสดงดนตรี
๓. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน นานักเรียนมาราถวายพระพร
๔. นักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ส้มตา) ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จานวน ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงไพลิน โพธิ์ย้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดละมุด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล จานวน ๑,๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงณัฐกาณต์ ยอพันดุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล จานวน ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสิทธาราม
๕.คณะกรรมการการตัดสินการประกวดร้องเพลง ได้แก่
นายภานุพงศ์ ธูปประสม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี
ครูโรงเรียนวัดถนน
หลังจากเสร็จพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแล้ว
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการน้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ทุกคน และขอให้
นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
๒.ขอบคุณโรงเรียนทุกแห่งที่นานักเรียนไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดเมื่อ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ และอาคารสานึกรักบ้านเกิด โรงเรียนอนุบาลวัด
อ่างทอง

-๙๓.นั กเรี ยนที่สอบ ๘๐% ขึ้นไป การสอบ O-NET กาลังรวบรวมรายชื่อ เพื่อสรุปเป็นข้อมูล ภาพรวมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจะมอบเกียรติบัตรในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
๔.งานกีฬาสานสัมพันธ์ ขอบคุณทีมงานแสวงหา ร่วมกันจัดงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปีต่อไปอาเภอไชโยรับเป็น
เจ้าภาพ ครั้งที่ ๕ สานักงานเขตพื้นที่ฯ จัดงบประมาณให้ ฝากกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง ให้เด็กรุ่นใหม่
ร่วมกิจกรรม และขอบคุณไปถึงคุณครูที่โรงเรียน
๕.การจัดทาBEST PARCITE ผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สรุปของโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งผลการสอบ O-NET, NT แยกตามกลุ่มสาระ
นายสมเกียรติฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีนโยบายในการรวบรวม
ผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT สูงจานวน ๔๑ โรงเรียน บางโรงเรียน กลุ่มสาระซ้า โดยให้โรงเรียน ดาเนินการส่งรูปครู ขนาด
๓x๔ ซม. บทสัมภาษณ์ ผลสัมฤทธิ์สูงส่งมาที่เขตพื้นที่ฯ เพื่อทาเอกสาร สาหรับนักเรียน จานวน ๑๖ คน คะแนนเต็ม
๑๐๐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ๗ คน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ๓ คน โรงเรียนวัดสว่าง ๑ คน ภาษาอังกฤษ จานวน
๕ คน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนเอกชน จานวนโรงเรียน ๔๑ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดโคศุภราช
โรงเรียนวัดไทรย์
โรงเรียนวัดจุฬามุนี
โรงเรียนวัดคลองสาโรง
โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
โรงเรียนวัดบางจักร
โรงเรียนวัดราชปักษี
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดนางเล่ว
โรงเรียนวัดโบสถ์(โพธิ์ทอง)
โรงเรียนวัดสว่าง
โรงเรียนวัดกาแพง
โรงเรียนบ้านหนองถ้า
โรงเรียนวัดลาดเค้า
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
โรงเรียนวัดสามประชุม
โรงเรียนวัดสนธิธรรม
โรงเรียนวัดจันทราราม
โรงเรียนวัดข่อย
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนสนิทวิทยา
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดอบทม
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดลิ้นทอง
โรงเรียนวัดถนน
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
โรงเรียนวัดวัดอุทิศ
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
โรงเรียนวัดวังน้าเย็น
โรงเรียนบ้านดอนกร่าง
โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนวัดยางช้าย
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนวัดห้วยโรง
โรงเรียนวัดไชโย
โรงเรียนวัดโบสถ์(สามโก้)
โรงเรียนวัดโบสถ์(เมืองอ่างทอง)
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

-๑๐๖.โครงการแสงเทีย นแห่ งศรัทธา เป็ นกาลั งใจให้ กับผู้ที่มาช่วยโรงเรียน ปีนี้มี ๖๔ คน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดาเนินการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลประวัติการสอน ความภาคภูมิใจของนักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึ กษา เพื่ อจั ดท าเอกสารรู ป เล่ ม ขอความร่ว มมื อสถานศึก ษาที่ยั งไม่ส่ งข้ อมู ล ให้ ส่ ง ข้อ มูล ด้ว ย คาดว่ าเดือ น
พฤษภาคม จะเสร็จเรียบร้อย
๗.ขอความร่วมมือประธานกลุ่มโรงเรียนไปคิด ให้งบประมาณกลุ่มโรงเรียน ๑๕,๐๐๐ บาท ทาอย่างไรจะพัฒนา
ให้ดีขึ้น จะมีโครงการ คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม
๘.โครงการ TEPE เป็นโครงการของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม เป็นแนวคิดของรัฐมนตรี
ระดับผู้ใหญ่ ระดับสูง ในเรื่องวิทยฐานะ การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การแต่งตั้งด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์
เดิมมีกระบวนการศักยภาพ รัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงที่ใช้เวลากิจกรรมภายใน กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเป็นฐาน
เป็นหลัก อีกส่วนผู้บริหาร ครู ผอ.เขตฯ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเดิมไปอบรมไกล ปรับมาใช้ UTQ เดิม เรียน สอน
สถานศึกษา โรงเรียน แบบใหม่ เข้าไปสมัคร มีสอบ ๓ ครั้ง ศูนย์จังหวัดอ่างทอง ศูนย์เดียว ฝากไปศึกษาและไปขยายผล
(เล่มสีเขียว TEPE ONLINE) ใช้รหัสเดิม มีความจาเป็น อนาคตต้องใช้ ธุรการ อัตราจ้าง จะมีทุกสาระ วิชาเอก ข้อสอบ
พื้นฐาน ฝากที่เกี่ยวข้อง เลื่อนวิทยฐานะ รอก่อนแต่งตั้ง ประกอบวิชาชีพ คุรุสภา
๙.ช่วงสงกรานต์ ฝาก คุณครู ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ดื่มสุรา ขับรถยนต์ ตามกฎหมายจราจร
๑๐.การประชุ ม ครู ผู้ บ ริ ห าร ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เชิ ญ รองปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการมาเป็นประธาน (ท่านกมล ศิริบรรณ) ประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อาคารสานึกรักบ้าน
เกิด ผู้บริหารฯ ครู ธุรการ ทุกตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ช่วงปลายเดือน รองบุญสืบ กลิ่นธรรม เป็นผู้ดูแล ผอ.ติดราชการที่
สพฐ.
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ให้โรงเรียนในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ การใช้ราชาศัพท์
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้คาราชาศัพท์ ไม่ค่อยถูกต้อง เช่ น เกี่ยวกับคาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้าย ในการกราบ
บังคมทูล กราบทูล รายงานด้วยวาจา อย่างเป็นทางการ ซึ่งครู และผู้บริหารโรงเรียนอาจต้องนาไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
โดยเฉพาะผู้บริหารควรพูดได้อย่างถูกต้อง

-๑๑ผู้รับ
๑.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

๒ สมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลปัจจุบัน
ได้แก่
๑.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
๒.สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณ
วดี
๓.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า
ฟ้ากลัยาณิวัฒนา
๓ พระบรมวงศ์ ชั้นพระองค์เจ้า

มติที่ประชุม

คาขึ้นต้น
ขอเดชะฝ่าละอองธุลี
พระบาทปกเกล้า
ปกกระหม่อม

สรรพนาม
คาลงท้าย
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ
(แทนพระบาทสมเด็จพระ เดชะ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ)
ข้าพระพุทธเจ้า (แทน ผู้
กราบบังคมทูล)
พระพุทธเจ้าค่ะ (แทนคา
ว่า ครับ,ค่ะ)

ขอพระราชทานกราบทูล ใต้ฝ่าพระบาท (แทน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ทราบฝ่าพระบาท
พระองค์เจ้า)
เกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (แทน ผู้
กราบทูล) พระพุทธเจ้าค่ะ
(แทนคาว่า ครับ, ค่ะ)
ขอประทานกราบทูล
ทราบฝ่าพระบาท

ใต้ฝ่าพระบาท (แทน
พระองค์เจ้า)
ข้าพระพุทธเจ้า (แทน ผู้
กราบทูล)

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม

รับทราบ

๓.๒. การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
เนื่องในวโรกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกส่วนพระองค์ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี สานักพระราชวัง เห็นควรให้ประดับเข็มพระราชทานกับ
เครื่องแบบ ต่าง ๆ ดังนี้
เครื่องแบบปกติขาว
บุรุษและสตรี ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ
เครื่องแบบสีกากี
บุรุษและสตรี ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ (ป้ายชื่อ)
เครื่องแบบทหาร ตารวจ

-๑๒ให้ผู้มีสิทธิประดับเข็ม สามารถประดับเข็มที่ระลึกฯ กับเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบ
สนาม โดยประดับเข็มที่ระลึกฯ ที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้ายชิดกับขอบกระเป๋ าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลาตัวเสื้อ และ
ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกับกระเป๋าเสื้อบน โดย
ห้ามประดับเข็มที่ระลึกฯ ร่วมกับเข็มเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย
ชุดสากล (บุรุษ)
เสื้อสูท ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ที่รังดุมคอพับของเสื้อชั้นนอกเบื้องซ้าย
เสื้อซาฟารี และเสื้อพระราชทาน ให้ประดับเข็มที่ระลึก ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อ
ชุดสุภาพ (สตรี) ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ทั้งนี้ ห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่ต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ นักเรียนประสบอัคคีภัย ดังนี้
๑. เด็กชายทีปกรณ์ ลิ่มยิ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
๒. เด็กชายพีรพล บุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นางสาวอพิชญา บุญศรี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนนวมินทราชินูปทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๓. เด็กหญิงชุติมา ระแสนพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทราบ และมี
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดรุ้ง เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
๒. โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๓. โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๔. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
๕. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดาเนินการโอนเงินให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
รายละ ๗๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยต่าง ๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๓๓.๔ การดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเว้น
ข้อห้ามมิให้ต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ให้ อยู่ ในราชอาณาจั กรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ ค นต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ใ น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการชั่วคราว
ในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง การกาหนดมาตรการชั่วคราวเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ประเทศต้นทางออกให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยยกเว้นการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๓) เพื่อทางานเป็นกรรมกร หรือรับจ้างทางานด้วยกาลังกายได้
นับ ตั้งแต่วัน ที่อนุญาต จนถึงวัน ที่ ๓๑ มีน าคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โ หลดประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวได้ที่ www.angthong.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
จัดทาข้อมูลและรายงานตามประเด็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๔ กลยุทธ์
เพื่อ รายงานผลการด าเนิ น งานตามรอบระยะเวลา ๖ เดือน ๙ เดือ นและ ๑๒ เดือ น ให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบเว็บไซต์
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต้องรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในรอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้การรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิ ทธิภ าพ จึ งขอความร่ ว มมือโรงเรี ย น ได้จัดเตรียมข้ อมูล ตามประเด็นตัวชี้วัด ซึ่งได้ขึ้นหน้าเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองแล้ว ขอให้โรงเรียนเปิดดู และให้โรงเรียนจัดทาข้อมูลหรือจัดทาโครงการ/
แผนงานหรือกิจกรรมเพื่อรองรับตัวชี้วัดที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเฉพาะโรงเรียน
ในฝัน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนที่อ่านไม่ออก ไม่คล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นต้น ต้องกรอกข้อมูลในระบบ ส่วนตัวชี้วัดอื่น ๆ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จะมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประสานขอข้อมูลด้านต่าง ๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๔กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๖ การขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ในขณะนี้ มีข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ส าเร็ จ การศึก ษาในระดั บ ปริ ญญาโท หลั งวัน ที่ได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ง และมีอัต ราเงินเดื อนไม่เกิ น
๑๗,๖๙๐ บาท ให้ยื่นแบบคาขอให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จานวน ๓ ฉบับ และใบแสดงผลการเรียน จานวน ๓ ฉบับ นาส่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ให้ความเห็นชอบในการขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโท ที่ได้รับเพิ่มขึ้น ต่อไป สามารถดาวโหลด
แบบคาขอ ที่เว็ปไซต์ www.atg.obec.go.th
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๗ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้แจ้งเรื่องการขอรับเรื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ตามหนังสือสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ ศธ ๐๔๑๗๔/๘๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยกาหนดให้จัดส่งเรื่อง
ดังกล่าว ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจะต้องจัดส่งเรื่องดังกล่าวถึง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ฉะนั้น จึงขอความกรุณาท่านผู้อานวยการโรงเรียนทุกท่าน ได้เร่งรัดติดตามเรื่องดังกล่าว ให้ทันตามกาหนดด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๘๑ ลงวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) สรุปได้ว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการไปตามปกติ เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้ชะลอการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ....จะประกาศใช้เป็นกฎหมายและสานักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งหลักเกณฑ์ และ
วิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ให้ทราบและดาเนินการต่อไป

-๑๕ฉะนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอเรียนให้ผู้อานวยการโรงเรียนทุกท่านทราบ และ
นาเรื่องนี้ไปแจ้งให้ข้าราชการครูของท่านทราบด้วยว่า ข้าราชการครูทุกคนจะได้รับเงินเดือนเดิมไปพลางก่อน และจะ
ได้รับการตกเบิกในภายหลัง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๘ ลงวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ สรุปได้ว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการไปตามปกติ เมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้ชะลอการออก
คาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน (ฉบับที่...) พ.ศ....จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย และจนกว่ากระทรวงการคลังจะได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้ทราบและดาเนินการต่อไป
ฉะนั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ างทอง ขอเรี ย นให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นทุ ก ท่ า นที่ มี
ลูกจ้างประจาทราบและนาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับลูกจ้างประจาของท่านทราบด้วยว่า ลูกจ้างประจาทุกคนจะได้รับค่าจ้าง
เดิมไปพลางก่อน และจะได้รับการตกเบิกในภายหลัง ส่วนคาสั่งปรับอัตราค่าจ้างฯ และคาสั่ งเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ๒๕๕๘) กลุ่มบริหารงานบุคคลจะเป็นผู้ดาเนินการให้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๐ การจัดทาหนังสือที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่จะต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง จะด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ในการ
ประชุ ม สั ม มนาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และลู ก จ้ า งประจ าอาวุ โ ส เพื่ อ มอบให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม สั ม มนา และเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าที่ จ ะต้ อ งเกษี ย ณอายุ ร าชการ เ มื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอเรียนว่า สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะมีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น และลูกจ้างประจา จานวน ๑๓๔ คน ต้องเกษียณอายุราชการ ดังนั้น สานักงานเขต
พื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาอ่า งทอง จึ ง ได้แจ้ งให้ โ รงเรียนทราบและด าเนินการ ตามหนั งสื อส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ ศธ ๐๔๑๗๔/๑๑๙๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้จัดส่งข้อมูล ถึงสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๑ การขอใช้ (เพิ่ม) คุณวุฒิ และการขอปรับคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีเรื่องต้องขอซ้อมความเข้าใจใน
เรื่องการขอใช้ (เพิ่ม) คุณวุฒิ และการขอปรับคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น ให้ทราบและถือปฏิบัติดังนี้

-๑๖๑.การขอใช้ (เพิ่ม) คุณวุฒิในทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) หมายถึงว่า ข้าราชการดังกล่าว จบปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก และมีอัตราเงินเดือนเกินกว่าที่สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนด ดังนี้
ปริญญาโททั่วไป ถ้าอัตราเงินเดือนสูงกว่า ขั้น ๑๗,๖๙๐ บาท ให้ขอใช้คุณวุฒิ (เพิ่มคุณวุฒิใน ก.พ.๗)
ปริญญาโทที่เรียนต่อจากปริญญาตรี ๕ ปี ถ้าอัตราเงินเดือนสูงกว่า ขั้น ๑๘,๖๙๐ บาท ให้ขอใช้
คุณวุฒิ (เพิ่มคุณวุฒิใน ก.พ.๗)
ปริญญาเอก ถ้าอัตราเงินเดือนสูงกว่า ขั้น ๒๑,๑๕๐ บาท ให้ขอใช้คุณวุฒิ (เพิ่มคุณวุฒิใน ก.พ.๗)
๒.การขอปรับคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น หมายถึงว่า ข้าราชการดังกล่าว จบปริญญาโท หรือปริญญาเอก และมีอัตรา
เงินเดือนต่ากว่าที่สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนด ดังนี้
ปริญญาโททั่วไป ถ้าอัตราเงินเดือนต่ากว่า ขั้น ๑๘๗,๖๙๐ บาท ให้ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับ (ได้ปรับพอกอัตราเงินเดือนเป็นขั้นต่าของระดับปริญญาโท ขั้น ๑๗,๖๙๐ บาท)
ปริญญาโทที่เรียนต่อจากปริญญาตรี ๕ ปี ถ้าอัตราเงินเดือนต่ากว่า ขั้น ๑๘,๖๙๐ บาท ให้ขอปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับ (ได้ปรับพอกอัตราเงินเดือนเป็นขั้นต่าของระดับปริญญาโท ขั้น
๑๘,๖๙๐ บาท)
ปริญญาเอก ถ้าอัตราเงินเดือนต่ากว่า ขั้น ๒๑,๑๕๐ บาท ถ้าอัตราเงินเดือนต่ากว่าขั้น ๒๑,๑๕๐ บาท
ให้ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับ (ได้ปรับพอกอัตราเงินเดือนเป็นขั้นต่าของระดับปริญญาเอก
ขั้น ๒๑,๑๕๐ บาท)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๑๒ ทุนการศึกษาเด็กช่างสร้างชาติ ปี ๒๕๕๘
มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดทาโครงการ “เด็กช่าง สร้างชาติ” ในโครงการ SCG Sharing the Dream เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาต่ออาชีวศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จานวน ๒๕๐ ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และสามารถ Download ใบสมัคร/ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
ทุน ได้ที่ www scgfoundation.org/ฝีมือชนคนสร้างชาติ
ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่
นางสาวสุทธินุช กาญจนะวณิชย์
มูลนิธิเอสซีจี อาคาร ๓๐ ฉ
เลขที่ ๑ ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กทม.๑๐๘๐๐ โทร. ๐๒๕๘๖ ๑๗๑๙
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๗๓.๑๓ ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ใ นระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดย สสวท.ได้ประกาศผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว เด็กหญิง
รินทร์ลดา โพธิ์ศรีนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๔ โครงการอบรมครูผู้สอนปฐมวัยยาเสพติด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน จานวน ๓๕๐ คน จัดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือโรงเรียน ส่งรายชื่ อครูเข้าอบรม จัดร่วมศูนย์ท้องถิ่นเด็กเล็ก รายละเอียดจะแจ้งให้
อีกครั้ง โรงเรียนละ ๑ คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
-ให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนทาโครงการ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เขียนโครงการส่งกลุ่มนโยบายและแผน
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๑๕ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
คณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบ การจัดหาและติดตั้ งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเที ยม พบว่า
โรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถใช้ได้จริงตามที่รายงานผ่านเว็บไซต์ และพร้อมใช้ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
การติดตั้งบางโรงเรี ยน ผั งติดตั้งไม่เป็ นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแต่
คณะกรรมการได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข เช่นไม่ติดตั้งให้หน้าชั้นเรียน ติดตั้งไว้สูงกว่าระดับสายตา
การสาเนาสื่อของโรงเรียน จัดทาให้ครบแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

-๑๘ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ความต่าง
ความต่าง

ระดับ

สพป.

ระดับ

สพฐ.

อ่างทอง ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

๔๓.๖๒
๓๗.๑๔
๓๑.๔๒
๓๙.๘๗
๓๖.๓๐
๕๙.๗๑
๔๕.๗๘
๕๑.๕๙
๔๓.๑๘

๔๓.๘๓
๓๗.๒๓
๓๐.๕๐
๔๐.๑๐
๓๖.๔๔
๖๑.๐๙
๔๖.๙๖
๕๓.๖๗
๔๓.๗๓

๔๔.๐๓
๔๙.๐๓
๓๒.๘๘
๓๖.๗๗
๔๐.๙๗
๕๐.๗๗
๔๔.๒๔
๕๕.๒๔
๔๔.๒๔

๔๔.๘๘
๕๐.๖๗
๓๖.๐๒
๓๘.๐๖
๔๒.๑๓
๕๒.๒๐
๔๕.๖๑
๕๖.๓๒
๔๕.๗๔

สพป.
อ่างทอง

สพฐ. /
สพป.
อ่างทอง

๔๔.๓๐
๔๙.๕๑
๓๓.๒๑
๓๘.๑๕
๔๑.๔๓
๕๒.๑๐
๔๕.๐๒
๕๗.๑๑
๔๕.๑๐

+๐.๒๗
+๐.๔๘
+๐.๓๓
+๑.๓๘
+๐.๔๖
+๑.๓๓
+๐.๗๘
+๑.๘๗
+๐.๘๖

ปี กศ. ๒๕๕๖/
๒๕๕๗
ระดับ สพป.
+๐.๔๗
+๑๒.๒๘
+๒.๗๑
-๑.๙๕
+๔.๙๙
- ๘.๙๙
-๑.๙๔
+๓.๔๔
+๑.๓๗

สรุป - ค่าเฉลี่ยร้อยละชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ของ สพฐ.
จานวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- สูงกว่าระดับประเทศ ๒ กลุ่ม คือ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพฯ

-๑๙-

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กชายอภิชัจ วุ่นวงศ์
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กชายวีรเทพ ศิลามาศ
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กหญิงรักษสุดา รักวงษ์วาน
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กชายธนัช ชุติมานุกูล
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กชายนราวิชญ์ สระทองยอด
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อิสรพงศ์
อนุบาลวัดอ่างทอง
เด็กหญิงนันทิชา วงศ์กาแหงหาญ
อนุบาลวัดนางใน
เด็กหญิงชญาดา ทองคาชู
อนุบาลวัดนางใน
เด็กหญิงเทวิกา สหประชากิจ
อนุบาลวัดนางใน
เด็กชายศิริวัฒน์ สุขสบาย
วัดสว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
เด็กชายศุภกิจ ธูปแก้ว
เด็กหญิงกชกร ศรีหร่าย
เด็กหญิงสุพิชฌา สุภาเลิศ
เด็กหญิงณัฐสุดา อรรถธรรมสุนทร
เด็กหญิงวริศรา ลีวรรณเจริญ

โรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง
อนุบาลวัดอ่างทอง
อนุบาลวัดอ่างทอง
อนุบาลวัดอ่างทอง
อนุบาลวัดอ่างทอง

-๒๐เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ความต่าง
ความต่าง

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ระดับ
สพฐ.

ระดับ
สพป.
อ่างทอง ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อ่างทอง

ปี กศ.
๒๕๕๖/
๒๕๕๗

สพฐ./
สพป.
อ่างทอง

ระดับ สพป.

ภาษาไทย

๔๔.๔๓

๔๑.๔๕

๓๕.๒๐

๓๕.๓๙

๓๔.๒๕

-๑.๑๔

-๗.๒๐

สังคมศึกษา

๓๙.๔๘

๓๖.๒๒

๔๖.๗๙

๔๖.๙๔

๔๓.๗๐

-๓.๒๔

+๗.๔๘

ภาษาอังกฤษ

๒๙.๙๙

๒๖.๗๘

๒๗.๔๖

๒๗.๐๙

๒๕.๕๖

-๑.๕๓

-๑.๒๒

คณิตศาสตร์

๒๕.๔๑

๒๒.๕๔

๒๙.๖๕

๒๙.๕๙

๒๕.๘๐

-๓.๗๙

+๓.๒๖

วิทยาศาสตร์

๓๘.๐๔

๓๕.๖๒

๓๘.๖๒

๓๘.๗๗

๓๔.๕๗

-๔.๒๐

-๑.๐๕

สุขศึกษาฯ

๕๘.๗๒

๕๖.๑๘

๕๙.๓๒

๕๙.๗๒

๕๖.๗๒

-๓.๐๐

+๐.๕๔

ศิลปะ

๔๓.๘๘

๔๓.๑๖

๔๓.๑๔

๔๓.๒๔

๔๐.๒๖

-๒.๙๘

-๒.๙๐

การงานอาชีพฯ

๔๔.๘๒

๔๓.๕๗

๔๕.๔๒

๔๕.๘๗

๔๓.๙๐

-๑.๙๗

+๐.๓๓

รวมเฉลี่ย

๔๐.๖๐

๓๘.๑๙

๔๐.๗๐

๔๐.๘๓

๓๘.๑๐

-๒.๗๓

-๐.๐๙

สรุป ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมและรายกลุ่มสาระยังน้อยกว่า
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า สูงขึ้น ๔ กลุ่มสาระคือ สังคม
ศึกษา คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและการงานอาชีพฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒๑-การเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ภาษาอังกฤษ จานวน ๗
ศูนย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จานวน ๗๐ คน ศูนย์ละ ๑๐ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จานวน ๑๔๐ คน อาเภอละ
๒๐ คน เปิดค่ายพร้อมกัน วันที่ ๒๗ เมษายน –๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยมูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงปฎิบัติเป็นเลิ ศ รับสมัคร ณ มูลนิยุวสถิรคุณ
รายละเอียดติดต่อ ศน.ปรีชา แสงไข่
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๑๗ การเร่งรัดงบประมาณ
การเร่งรัดงบประมาณ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘ การเร่งรัดงบประมาณ ปรากฏว่า ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่า มี ๒ โรงเรียน ไม่สามารถลงนามได้ ขอให้โรงเรียนดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๘ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)
จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน มีวาระสาคัญบทสรุปได้ ดังนี้
๑. ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชน
๒. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา โดยแก้ไขกฎกระทรวงและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
๓. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔. ต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเช่น จัดโครงการสอนเสริม จัดหาครูที่มี
ศักยภาพในการสอนที่ดี มีการเผยแพร่การสอนอย่างทั่วถึง
๕. การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ป พ.ศ.
๒๕๕๔ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร)
๖. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ยั งได้กล่ าวถึงร่ างประกาศส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมเอกชน เรื่องนโยบาย “ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ปี แห่งการพัฒ นาทักษะกระบวนการคิด ” เพื่อให้ โ รงเรียนเอกชนและหน่ว ยงานที่ส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนเอกชน และผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรม โดยสาระสาคัญ ของร่าง
ประกาศดังกล่าว จะมุ่งเน้นให้โรงเรียนเอกชนร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

-๒๒คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ เหมาะสมกับระดับชั้น และประเภทของการศึกษา และมีค่านิยมในการทาความดี
มีจิตสานึกต่อสังคมและความเป็นพลเมือง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๙ ประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓.๑๓.๑ โครงการพัฒนาครูโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง “เรื่องเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย
ยุคใหม่” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓.๑๓.๒ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทอง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การประชุมวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
๓.๑๓.๓ ประชุมคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง
๓.๒๐ การนิเทศโรงเรียน
ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น รวมทั้งการนิเทศติดตาม
ประเมินและรายงานโครงการขยายผลทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มติที่ประชุม
รับทราบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประธานฯ โรงเรียนไหนที่มีใบแจ้งของตรวจสอบภายในให้ทาตามด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี-

-๒๓ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อกคศ.เขตพื้นที่ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๒ อัตรา คณิต อังกฤษ
จากพระนครศรีอยุธยา ตอนนี้อนุมัติมาแล้ว และจะแจ้งโรงเรียนทราบ
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ บางท่านอาจยังทา คศ.๑๖ ได้ ตอนนี้กาลังจัดซื้อ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๕.๒๐ น.
กรวิภา แสงนาค
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

