รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
--------------------------------ผูม้ าประชุม
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. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๙. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๐. ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๑. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๒. นายสมชาย สุทธิพันธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
๑๓. นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๔. นายอารักษ์ อินทร์พยุง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๕. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
รก.ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๖. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
ประธานกลุ่มศูนย์เจ้าพระยา
๑๗. นายบุญสม แช่มชื่น
ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์
๑๘. นายดิเรก บาเพ็ญ
ประธานกลุ่มเกษไชโย
๑๙. นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์
ประธานกลุ่มไชโยบูรพา
๒๐. นายธีรวุฒิ บุญสอน
ประธานกลุ่มพระตาหนัก
๒๑. นายอเนกพงษ์ อ่วมรอต
ประธานกลุ่มจินดามณี
๒๒. นายศราวุธ ดีชัย
ประธานกลุ่มขุนอินท์
๒๓. นายวิทยา รัตนธารากร
ประธานกลุ่มป่าโมก
๒๔. นางสาเริง ยอดมิ่ง
ประธานกลุ่มดอกแก้ว
๒๕. นายพนม สุทธิพงษ์
ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง
๒๖. นายภานุพงศ์ ธูปประสม
ประธานกลุ่มพัฒนมิตร
๒๗. นายสาร สังข์ทองวิเศษ
ประธานกลุ่มสามโก้

-๒๒๘. นายสามารถ คงสุข
๒๙. นายสรวง นิลดี
๓๐. นายฉลอง จันทร์ทอง
๓๑. นายประจวบ อุ่นน้อย
๓๒. นายฉลอง อาพันเรือง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมชัย ปานผาสุข
๒. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๓. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธุ์สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๕. นางวัฒนาพร อินทร์ไทร
๖. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๗. นางสมคิด ชีระภากร
๘. นางวราภรณ์ บุญใส

ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา
ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น
แทนประธานเครือข่ายปฐมวัย
ประธานเครือข่ายประถมศึกษา
ประธานเครือข่ายมัธยมศึกษา
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการ
ประชุม เริ่มระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
สถานที่จัดงาน ดังนี้
อาเภอเมือง
จัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อาเภอวิเศษชัยชาญ
จัดที่โรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
อาเภอป่าโมก
จัดที่โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
อาเภอสามโก้
จัดที่หอประชุมอาเภอสามโก้
อาเภอไชโย
จัดที่โรงเรียนวัดไชโย
อาเภอโพธิ์ทอง
จัดที่โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
อาเภอแสวงหา
จัดที่โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
งบประมาณ จัดงานวันครู ๑๔๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีการมอบรางวัล ดังนี้
อาเภอเมืองอ่างทอง
จานวน ๑๒๘ คน
อาเภอไชโย
จานวน ๒๔ คน

-๓-

มติที่ประชุม

อาเภอป่าโมก
อาเภอแสวงหา
อาเภอสามโก้
อาเภอโพธิ์ทอง
อาเภอวิเศษชัยชาญ
รับทราบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๔
๒๘
๑๖
๕๐
๙๗

คน
คน
คน
คน
คน

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่ งรายงานการประชุม ประธานกลุ่ มโรงเรียน
ครั้ง ที่ ๖/๒๕๕๗ ให้ก ลุ่ม โรงเรีย นในระบบ e-office เมื่อ วัน ที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การ
รับรองต่อไป
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังขจิตสานึกค่านิยม ๑๒ ประการ
กระทรวงศึกษา จะดาเนินงานกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสานึกค่านิยม ๑๒ ประการ ในสถานศึกษา ที่มี
การส่งเสริม มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันจนเป็นวิถีชีวิต การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ นาเสนอผ่านการขับร้องประกอบดนตรีและการวาด
ภาพระบายสี ซึ่งจะทาให้เด็ก เยาวชน สามารถจดจาเนื้อหานาไปสู่การดารงชีวิตประจาวันได้โดยง่าย อีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการวาดภาพระบายสี สามารถพัฒนาศักยภาพและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต่อ
สาธารณชน จึงจัดกิจกรรมประกวดการประพันธ์เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ และการวาดภาพระบายสี โดยขอความร่วมมือ
ประธานกลุ่มโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนในกลุ่ม ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโดยตรงที่ สานักส่งเสริมกิจการ
การศึกษา สป. ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๗-๘ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การจาหน่ายบันทึก สพฐ.ประจาปี ๒๕๕๘
ด้วย สพฐ.ได้จัดทาสมุดบันทึก สพฐ.ประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่งปีนี้ได้ปรับปรุงขนาดรูปเล่มให้เล็กลง มีเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะดวกต่อการใช้งาน และได้ขอความร่วมมือ สพป.อ่างทอง จัดจาหน่ายให้หน่วยงานในสังกัด
จานวน ๑๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท
การนี้ขอความร่วมมือประธานกลุ่มประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกลุ่มที่สนใจทราบ และรวบรวมรายชื่อผู้ที่นั่งซื้อ
พร้อมเงิน ให้กลุ่มอานวยการ สพป.อ่างทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประธานฯ
ขอความอนุเคราะห์กลุ่มโรงเรียนละ ๖ เล่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔๓.๓ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.อ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น
เพื่อเป็นการเตรียมการในด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจะจัดทาป้ายคัทเอ๊า ขนาดสูง ๔ เมตร กว้าง ๘ เมตร ในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ อาเภอละ ๑ ป้าย จึงขอ
ความอนุเคราะห์ประธานกลกุ่มได้ร่วมกันพิจารณากาหนดจุดที่เหมาะสมแลแประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ในกรณีต้อง
ขออนุญาตใช้พื้นที่) ในการติดตั้งป้ายดังกล่าว โดยแจ้งบริเวณสถานที่ให้ สพป.อ่างทองทราบภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ประธานฯ ป้าย ๗ อาเภอ ฝากติดตั้งจุดใหญ่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ การตรวจสอบการรับ ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบ e-office สพป.อ่างทอง
เนื่องจาก สพป.อ่างทอง ได้ปรับปรุงการรับส่งหนังสือราชการด้วยระบบ e-officec สพป.อ่างทอง โดยสามารถ
ตรวจสอบการรับ ส่งหนังสือว่าได้รับแล้วหรือไม่ ด้วยวิธีการดังนี้
๑.เมื่อส่งหนังสือถึงโรงเรียน หรือ สพป.ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว
๒.ตรวจสอบประวัติการส่งเอกสาร
๓.คลิกที่ชื่อเรื่อง
๔.ไปที่สถานการณ์ส่ง คลิกเลือกโรงเรียน/สพป.ปลายทาง เพื่อตรวจการรับเอกสารของหน่วยงานปลายทาง
๕.สังเกตถ้ามีรูปนาฬิกา แสดงว่าเปิดรับแล้ว จะแสดงวัน เดือน ปี และเวลาที่เปิดรับ และถ้าเป็นรูปซอง
จดหมายสีเหลืองแสดงว่ายังไม่เปิดรับ
อนึ่งหากมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ติดต่อคุณสมคิด ชีระภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒
๓๕๖๘ ๑๔๔
ประธานฯ
แจ้งกาหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จะจัดระดับภาค วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเรื่องแข่งขัน
ปฐมวัย กับการศึกษาพิเศษ วันที่ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประถมศึกษากับขยายโอกาส และมัธยมศึกษา มีสิงห์บุรี
มาร่วมจัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สพฐ.จะดาเนินการเปิดสอบรองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา สพฐ.มีหนังสือด่วน
ที่สุดให้ สพป.ดาเนินการรับสมัครสอบ รองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประเมินผลภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบข้อเขียน
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และประกาศผลคัดเลือกภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใดที่จะประสงค์สมัครสอบให้เตรียมตัว

-๕มติที่ประชุม

การสอบกรณีพิเศษครูผู้ช่วย ฝากประชาสัมพันธ์ ครูจ้างสอน พนักงานราชการ
รับทราบ

กลุ่มนโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
-แนวปฏิบัตินักเรียนตัด G ไม่มีเลข ๑๓ หลัก แจ้งโรงเรียนแล้ว เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนยังไม่ได้
ปฏิบัติการถูกต้อง ในเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ในระบบจะเปิดให้กรอก นักเรียนที่ติด ขอให้โรงเรียนไปดูสหนังสือฉบับเดิมที่
แจ้งไป ถ้ากรอกในระบบจะได้รับรายหัว หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๗๔/๓๙๒๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๘ จัดให้ งบประมาณกลุ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท ๓ กิจกรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตาบลป่างิว้ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
กาหนดการ
เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปะอ่างทอง
เวลา ๐๘.๐๐ น. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ บริเวณอาคารสานึกรักบ้านเกิด (โดม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ชมการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง สถานที่เปิดงาน
พิธีกรเชิญผู้แทนเด็กมอบพวงมาลัยกรให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง,
นายก อบจ.อ่างทอง, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง ๒ ท่าน, ปลัดจังหวัดอ่างทองและผู้อานวยการ
สพป.อ่างทอง
พิธีการเชิญ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน
พิธีกรกล่าวเชิญประธานในพิธี ประกอบกิจกรรม เรียงตามลาดับ ดังนี้
๑.อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
๒.กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๘ และตีฆ้องเปิดงาน
๓.มอบทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลน (ผู้แทนสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ
รับมอบทุนการศึกษาบนเวที จานวน ๘ คน)
มอบรางวัลผูช้ นะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา

-๖ชมการแสดงของนักเรียนบนเวที จากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ชมการแสดงของนักเรียนบนเวทีของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลอ่างทอง
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มดาเนินกิจกรรม
ประธานในพิธีและคณะหัวหน้าส่วนราชการเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ
เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันเด็ก แต่งกายเสื้อตุ๊กตากับเสือ้ หน่วยงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางกัลยา มาลัย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๕ การจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กาหนดการสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีสนามสอบ จานวน ๒๐ สนามสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีสนามสอบ
จานวน ๑๓ สนามสอบ
การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ O-Net เฉพาะนักเรียนที่ย้ายเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
ให้โรงเรียนเข้าไปที่ สทศ – เข้าระบบ O-Net - ใส่ username,passward ของโรงเรียน -ข้อมูลนักเรียน –
แจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน – เพิ่ม/ลด
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
๒.การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กาหนดสอบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
๓.๖ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนโยบาย

-๗-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

๑.ประกาศนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ดาเนินการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียน
คล่องและสื่อสารได้
๒.ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีละ ๒ ครั้ง
๓.ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ สพป./สพม.ทั้งด้านนวัตกรรม สื่อและ
วิธีสอน แก้ปัญหาแยกตามระดับชั้น เผยแพร่ อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
พัฒนาวิทยากรแกนนาเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
๔.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงาน สพป./สพม.ทุกระยะ

๑.ประกาศนโยบายให้เป็นวาระสาคัญของเขต
๒.ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของนักเรียน และหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด
๓.ปรับระบบบริหารจัดการ พัฒนาครู/จัดหาสื่อ นวัตกรรมช่วยเหลือ
ครู ก่อนการสอน NT ป.๓ และ O-NET ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ และปิด
ภาคเรียนที่ ๒
๔.กากับ นิเทศ ติดตามและให้ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
๕.รายงานผลต่อ สพฐ.ทุกระยะ

-๘-

พ่อแม่/ผูป้ กครอง

๑.เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด
๒.ให้ความร่วมมือสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงเรียน
๓.ติดตามความก้าวหน้าผลการ
แก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่าง
ใกล้ชิด

โรงเรี ยน

๑.ประกาศนโยบายให้ครู/ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนร่วม
ดาเนินการ
๒.ระเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกรกะดับชั้น วิเคราะห์
และจัดทาข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้เป็นรายบุคคลจัดทาแผนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล
ตามสภาพปัญหา
๓.บระบบบริหารจัดการ ในการดาเนินงานจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
๔.ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไข
๕.พัฒนาครู/จัดหานวัตกรรม สื่และวิธีสอน ช่วยเหลือครู เร่ง
แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซ่อมเสริมนักเรียน ให้
แก้วเสร็จก่อนการสอบ NT ป.๓ และ O-NET ป.๖ ม.๓ และ ม.
๖ และช่วงปิดภาคเรียน
๖.ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียน จัดซ่อมเสริม
นักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนเจ้าสู่ห้องเรียนปกติ
๗.รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและ สพป./สพม.ทุก
ระยะ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๑.ประกาศนโยบายให้เป็นวาระสาคัญของเขต
๒.ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
นักเรียนและหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด
๓.ปรับระบบบริหารจัดการ พัฒนาครู/จัดหาสื่อ นวัตกรรม ช่วยเหลือครู ก่อน
การสอบ NT ป.๓c]t O-NET ป.๖ ม.๓ ม.๖ และปิดภาคเรียนที่ ๒
๔.กากับ นิเทศ ติดตามและให้เหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

-๙๑.ดาเนินการประกาศนโยบายปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้ผู้บริหารโรงเรียน
รับทราบ
๒.ดาเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล ให้ทุกโรงเรียน
จัดทาแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
๓.ปรับระบบบริหารจัดการ ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมกัน จัดทาคู่มือหรือ
แนวทางการดาเนินงาน การเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง รวมทั้งกาหนดให้ผลการ
ดาเนินงานส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ
๔.กาหนดแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้น ระยะยาว กาหนดจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องตามนโยบาย
กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
๕.จัดการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ป.๓
และ O-NET ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเป็นไปตามจุดเน้นของ สพฐ.
๖.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาครู พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น
๗.กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกาษา
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๘.รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กาหนด
โรงเรียน
๑.ประกาศนโยบายให้ครู/ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนร่วมดาเนินการ
๒.ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์ และจัดทา ข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นที่มปี ัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล จัดทาแผนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหา
๓.ปรับระบบบริหารจัดการ ในการดาเนินงานจัดการเรียนการสอน ของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบ
และแก้ไขปัญหานักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
๔.ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไข

๕.พัฒนาครู/จัดหานวัตกรรม สื่อและวิธีสอน ช่วยเหลือครู เร่งแก้ไข ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ซ่อมเสริมนักเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการสอบ NT ป.๓ และ O-NET ป.๖ ม.๓ ม.๖ และช่วง
ปิดภาคเรียน
๖.ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียน คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดซ่อมเสริมนักเรียน
ที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนเข้าสู่ห้องเรียนปกติ
๗.รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและ สพป./สพม.ทุกระยะ

-๑๐๑.ดาเนินการประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้ครูและผู้ปกครอง
รับทราบและมีส่วนร่วมดาเนินการ
๒.ดาเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกกระดับชั้นเป็นรายบุคคล และจัดทาแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะกับสภาพ
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
บุคลากรในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
๓.ปรับระบบบริหารจัดการ ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมกัน ครูทุกคนทุกกลุ่ม
สาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้ผลการดาเนินงานส่งผลต่อการพิจารณาความดี
ความชอบ
๔.โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นคุณภาพ
นักเรียน คุณภาพครูผู้สอน และการบริหารจัดการที่ดี และผนวกแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไว้ในการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนด้วย
๕.ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
๖.มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครูภาไทย และคัดเลือกครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีความ
พร้อม เข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และจัดการเขียนการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และฝึกคิด โดยปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ด้วยวิธี
เรียน เทคนิควิธีสอน และสื่อที่เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับกากรพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๗.เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียน และการแสดวงหาความรู้อย่างสม่าเสมอ โดยให้นักเรียนเลือกอ่าน
หนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ ฝึกอ่านสรุปความ ย่อความ เรียงความ และเขียนบันทึกโดยบูรณาการและเชื่อมโยงภาษาไทย
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
โดยแสดงผลการอ่านการเขียนที่ชัดเจน
๘.มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสดงออก โดยผ่านการทดสอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ และได้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล ให้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
๙.รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน ต่อ สพป./สพม.และต่อผู้ปกครอง ตามที่
กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมปอง คงอ่อน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
แนวทางการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แก่คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๑กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดาเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘
โดยจัดทารายละเอียดผลการหักจ่ายของโรงเรียนในสังกัดตามแนบท้ายวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ และได้แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
งบลงทุน
ภาพรวม
ไตรมาศ
๑
๒๙%
๓๒%
๒
๕๕%
๕๕%
๓
๗๔%
๗๖%
๔
๘๗%
๙๖%
ตลอดจนได้กาหนดวันส่งหลักฐานการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่ายในหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจางวดทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
-

ประชาสัมพันธ์การสอบ
-การสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๑ มีนาคม

๒๕๕๘
-การสอบ ๗ วิชาสามัญ สอบวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การสอบ GAT PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สอบวันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประกาศผลวันที่ ๒๖ ธันวาคม

๒๕๕๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ สอบวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันท์พันแจ้ง รก.ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิทินการดาเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ที่
๑
๒
๓
๔

วันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

โรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส
วัดจันทร์นิรมิต
วัดตาลเจ็ดช่อ
วัดปลดสัตว์

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

หมายเหตุ

-๑๒ที่
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

วันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

โรงเรียน
วัดท่า
วัดสามประชุม
วัดโพธิ์เกรียบ
วัดโคกพุทรา
วัดจันทราราม
วัดโพธิ์ทอง
วัดจุฬามุนี
วัดป่ามุนี
วัดแปดแก้ว
วัดยางมณี
วัดศาลาดิน
บ้านไผ่หมูขวิด
วัดนางชา
วัดโพธิ์
วัดไผ่วง
วัดต้นทอง
วัดรัตนาราม
วัดบ้านแก
วัดวังน้าเย็น
วัดรางฉนวน
บ้านดอนกร่าง
วัดแก้วกระจ่าง
วัดหนองเสือ
วัดจันทร์มณี
วัดสามขาว
วัดไทรย์นิโครธาราม

อาเภอ
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
สามโก้
ไชโย

หมายเหตุ

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีกีฬาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

กรวิภา แสงนาค
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

