รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

กลุ"มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๒. นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๓. นายสมปอง คงอ'อน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๔. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๕. นายนันทภพ เคหา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๖. นายสมเกียรติ แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๗. นางกัลยา มาลัย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๘. นายสมชัย ปานผาสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๙. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๑๐. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานบุคคล
๑๑. ว'าที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผูอํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน
๑๒. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา
๑๓. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๔. นายอารักษ อินทรพยุง
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๕. นางจันทรา จันทพันแจง
ผูอํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน
๑๖. นายธงไชย หงษสงวนศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๗. นายเฉลิมชัย ออเสถียร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปBกษี
๑๘. นายประจักษ เกษมสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ'างทอง
๑๙. นางกาญจนากร ศรีพยัคฆ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๒๐. นายสมหมาย เก'งการ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ'างทอง
๒๑. นายพนมณัฐ ภูเจริญ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ/วัดสุวรรณ
๒๒. นายสมศักดิ์ วงษเลิศ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุ'มราย
๒๓. นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรุง
๒๔. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง

๒๕. นางจิราวรรณ สีนวล
๒๖. นายชัยชาญ พงษพัฒน
๒๗. นายก'อเกียรติ เครือเมฆ
๒๘. นางบุบผา เถาลอย
๒๙. นางมยุรี สาคร
๓๐. นายกิตติ ตองประสงค
๓๑. นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
๓๒. นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๓. นายบุญสม แช'มชื่น
๓๔. นางนวลภรณ จันทรศรี
๓๕. นายนัฐวุฒิ นักสอน
๓๖. นางปราณี สมอารมณ
๓๗. นางดวงพร ศรีเผือก
๓๘. นางสาวนัยนา ขุนวงษ
๓๙. นายวิรัช สอาง
๔๐. นายเฉลียว เงินดี
๔๑. นายดํารงค จีนขจร
๔๒. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๓. นายสุรชัย อินถา
๔๔. นายดิเรก บําเพ็ญ
๔๕. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๔๖. นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๗. นายปBญญา ลาวัลย
๔๘. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๔๙. นายอลงกต แก'นคิรี
๕๐. นายสุวรรณ คงมีทรัพย
๕๑. นางมนัสฐชนก ปลั่งสอน
๕๒. นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๓. นางบังอร คลังทรัพย
๕๔. นายหิรัญ งอกกําไร
๕๕. นายประเสริฐ นอยโสภณ
๕๖. นางธมนตวรรณ โตทอง
๕๗. นายฉลอง อําพันเรือง

-๒รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรนิรมิต
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายย'าน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'ลอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหล'อ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปIา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเล'ว/วัดบางศาลา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปIาโมก/วัดเกตุ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท

๕๘. นายวรัญJู อยู'เจริญ
๕๙. นายธวัช เสือทรงศีล
๖๐. นายวิทยา รัตนธารากร
๖๑. นายเกรียงไกร บํารุงจิตร
๖๒. นางฉวีวรรณ ร'วมพร
๖๓. นายเทพ ไทยธานี
๖๔. นายจําเนียร แจ'มอําพร
๖๕. นายผดุง รุ'งแจง
๖๖. นางนริสรา ชูวงษ
๖๗. นายธานินทร สุขเกษม
๖๘. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๖๙. นายวีระชาติ มาลัย
๗๐. นายเมธี พันธงาม
๗๑. นายสานิต ขจรศิลปK
๗๒. ว'าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๓. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๔. นายวิชา จิตชื่น
๗๕. นางสรามล คําเขื่อน
๗๖. นางรฐา เสือคง
๗๗. นายเอนกพงษ อ'วมรอต
๗๘. นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๗๙. นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๘๐. นายมนู สุโธ
๘๑. นายพชร บุญสว'าง
๘๒. นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๓. นายสุรพงษ แกวภักดี
๘๔. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๕. นางบังอร บํารุงผล
๘๖. นายไพบูลย ปรากฎผล
๘๗. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๘๘. นายสมควร สิงหคะ
๘๙. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ

-๓ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'า
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดม'วงคัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง

๙๐. นายศราวุธ ดีชัย
๙๑. นางพรรณี สีม'วง
๙๒. นายวัลลภ เดชฟุNง
๙๓. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๔. นายสมนึก ยอดขํา
๙๕. นายรุ'งโรจน โกสยะมาศ
๙๖. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
๙๗. นายสมบูรณ สุวรรณภูมิ
๙๘. นายสมชาย วีระวรรณ
๙๙. นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
๑๐๐. นายสุนันท ศรีกระจ'าง
๑๐๑. นายบุญมา เปรมปรี
๑๐๒. นางสําเริง ยอดมิ่ง
๑๐๓. นายกิตติรัตน กลัดแกว
๑๐๔. นายประจวบ อุ'นนอย
๑๐๕. นางสงวน มีสกุล
๑๐๖. นางอัญชิสา ธนาวงษ
๑๐๗. นางมะลิวัลย โพธิ์ศรีนาค
๑๐๘. นางสุภาพ แตงอ'อน
๑๐๙. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๑๐. นางปรานอม แกวสุข
๑๑๑. นางวิไล ขวัญสงค
๑๑๒. นายวัชระ ทองนิล
๑๑๓. นายพนม สุทธิพงษ
๑๑๔. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๕. นายชํานาญ สกุลณี
๑๑๖. นายวิทยา มีสกุล
๑๑๗. นายพิพัฒน ขวัญมงคล
๑๑๘. นายสมนึก คําแกว
๑๑๙. นายณรงคศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๒๐. นายเนตร วงศธีระทวีพร
๑๒๑. นายสุรินทร หลาบขาว
๑๒๒. นายวิศิษฐ รวยทรัพย

-๔ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท'าอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสว'าง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดข'อย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าโขลง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปPด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม'
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ'หมูขวิด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ

๑๒๓. นายพีระ คงชนะ
๑๒๔. นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๕. นายนิวัต ทรัพยมาก
๑๒๖. นางเดือนเพ็ญ พรมทอง
๑๒๗. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๘. นางลัดดา แยมจํานัน
๑๒๙. นายกองแกว ธรรมสา
๑๓๐. นางสาวศิวะลักษณ มหาชัย
๑๓๑. นายสาร สังขทองวิเศษ
๑๓๒. นายประเสริฐ ลูกฟBก
๑๓๓. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๔. นายเสนาะ หิรัญอ'อน
๑๓๕. นายวิสุทธิ์ โตปQติ
๑๓๖. นายอรรคพล สุวรรณผา
๑๓๗. นางสารี่ คงอ'อน
๑๓๘. นายมาโนช หล'อเหลี่ยม
๑๓๙. นางสาวจรูญ สําลีอ'อน
๑๔๐. นายไพเราะ พัตตาสิงห
๑๔๑. นายสําราญ ชักนํา
๑๔๒. นายบุญพา ฤกษฉวี
๑๔๓. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ
๑๔๔. นายสมพร ทับสิน
๑๔๕. นายสมดี เพียรการคา
๑๔๖. นายกรวิชญ เกลี้ยงสอาด
๑๔๗. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๔๘. นายสมศักดิ์ วงษจันทร
๑๔๙. นายสามารถ คงสุข
๑๕๐. นายสรวง นิลดี
๑๕๑. นายสุเทพ บุญชู
๑๕๒. นายสมชัย ยิ้มชอย
๑๕๓. นางชนาลักษณ โคงาม
๑๕๔. นายสําฤทธิ์ สําลีอ'อน
๑๕๕. นายขวัญเมือง สังขประเสริฐ
๑๕๖. นายภาณุพล ตรีธนะ

-๕ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสี่รอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'วง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุ'น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ/วัดไผ'แหลม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าชุมนุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกร'าง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกร'าง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง

๑๕๗. นางอัญชลี ชูจิตร
๑๕๘. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๕๙. นายอรุณ เสนาะคํา
๑๖๐. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ
๑๖๑. นางนวลเนตร กวยาวงศ
๑๖๒. นางอมรารัตนธนัน นิสะโสกะ
ผูเขาร'วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๕. นางวัฒนาพร อินทรไทร
๖. นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล
๗. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๘. นางสมคิด ชีระภากร
๙. นางวราภรณ บุญใส
๑๐. นางศิริพร โพธิ์ชื่น
๑๑. นายฉลาด พันธุไม

-๖ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจ'าง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนอมรมวิทยาภูมิ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ช'างสี ๔

ผูไม'มาประชุม
๑. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ ติดราชการ
๒. นายสมชาย สุทธิพันธ ผูอํานวยการกลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ติดราชการ
๓. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจุฬามุนี
๔. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปIามุนี
๕. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหม'ทางขาม
๖. ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรนิยมวิทยา
๗. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระแกว
๘. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ'างทอง
๙. ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
๑๐. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
๑๑. ผูอํานวยการโรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วิทยา

-๗เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก"อนวาระการประชุม
นายปวิณ ชํานิประศาสตร ผูว'าราชการจังหวัดอ'างทอง ไดเปPนประธานมอบโล'เกียรติบัตร ใหกับนักเรียน
ผูบริหารโรงเรียน โรงเรียน และมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน ดังนี้
๑.มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรใหนักเรียนที่สอบ O-NET ไดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จํานวน ๑๖ คน
๒.มอบทุนการศึกษาของชมรมนิสิตเก'าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ทุน
๓.มอบทุนการศึกษาของแม'บานมหาดไทยจังหวัดอ'างทองใหกับนักเรียน จํานวน ๕๐ ทุน
๔.มอบโล'ประกาศเกียรติคุณใหผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่นักเรียนสอบ O-NET ไดคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน จํานวน ๙ คน
๕.มอบเกียรติบัตรใหสถานศึกษาที่ผลการสอบ O-NET และ NT ไดอันดับที่ ๑-๓ ของเขตพื้นที่ฯจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน
๖.มอบเกียรติบัตรใหครูผูสอนที่ผลการสอบ O-NET และ NT ไดอันดับที่ ๑-๕ ของเขตพื้นที่ฯ จําแนกตามกลุ'ม
สาระการเรียนรู และความสามารถรายดาน
๗.มอบโล'ใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปPนเลิศระดับประเทศ ๒๕๕๗ ดานพัฒนาการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก'
-นางสารี่ คงอ'อน โรงเรียนวัดท'าชุมนุม
๘.การลงนามขอตกลงความร'วมมือ (MOU) โครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชั่น โดยลงนามระหว'างผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองกับ
ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยลงนามครั้งละกลุ'มโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุ'มโรงเรียน
นายเพชรรัตน< นิ่มพันธุ< ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง เปPนประธานดําเนินการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุม
-วันนี้ประชุมประจําเดือน และการรับโล'รางวัลเกียรติบัตร ผลสําเร็จของ O-NET NT ขอบคุณป]การศึกษา
ที่ผ'านมา ช'วยกันขับเคลื่อนการศึกษาใหประสบความสําเร็จ การศึกษาถือว'าประสบความสําเร็จของทุกโรงเรียนร'วมกัน
NT สูงกว'าค'าเฉลี่ยระดับ O-NET สูงกว'าค'าเฉลี่ยของ สพฐ.กลุ'มสาระ ๘ กลุ'มสาระ ในส'วน ม.๓ ในเรื่องการอยู'ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับจนจบ
-วันนี้รอง ผอ.สพป.อ'างทอง และผอ.กลุ'มภารกิจทุกกลุ'มประชุมทางไกลผ'านดาวเทียม ชี้แจงการการติดตาม
รายละเอียดต'าง ๆ ที่จะไปประเมินทางไกลผ'านดาวเทียม จํานวน ๙๘ โรงเรียนในโรงเรียน การประชุมทางไกลผ'าน
ดาวเทียม ประชุมพรอมกันทั่วไประเทศ ในวันพรุ'งนี้ขอใหครู ผูบริหารติดตามทางไกลผ'านดาวเทียม เขตพื้นที่การศึกษา
ออกติดตาม และตองรายงานทันที ถือเปPนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

-๘-สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชั่น เปPนการทํา MOU ร'วมทุกเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
เปPนการรณรงคการต'อตานคอรรัปชั่น ส'งเสริมการดําเนินงาน ส'งเสริมการปNองกัน จัดทํา MOU ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ร'วมกับสถานศึกษา การลงนามร'วมกัน เปPนนโยบายหลัก
-การประชุ มก'อนเปQ ดภาคเรี ย น วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เลื่ อนการประชุ มเปP น วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ณ องคการบริหารส'วนจังหวัดอ'างทอง โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเปPนประธานเปQดการประชุม ให
แนวคิ ด เชิ ง นโยบายการศึ กษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาไดจั ด ทํ า เอกสารแจกใหผู เขาประชุ มคนละ ๑ เล' ม (รวมความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษา) ทีมงานจะมีซุมถ'ายภาพ การแต'งกายสวยงาม ฝากประชาสัมพันธแจงคุณครูดวย
๑.๑ การจัดทําร"างรัฐธรรมนูญ
ดวยสภาปฏิรูปแห'งชาติ (สปช.) ไดพิจารณาร'างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘ ซึ่งในส'วนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดแก'
มาตรา ๕๒ พลเมืองย'อมมีสิทธิเท'าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายอย'างทั่วถึง เพื่อการ
พัฒนาตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น ความถนัด และศักยภาพของแต'ละบุคคล ตั้งแต'ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม'เสียค'าใชจ'าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูยากไร หรือผูอยู'ในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
รัฐมีหนาที่ตองจัดการศึกษาอบรมและส'งเสริมการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน เพื่อให
ประชาชนเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาทางเลือก และการศึกษาประเภทอื่น ที่หลากหลาย
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนมีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ และปBญญา
มาตรา ๒๘๖ ใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปPนพลเมืองดี มีความรูความสามารถ โดยยึดหลัก
ดังต'อไปนี้
(๑) กระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเปPนผูจัดการศึกษาใหเปPนผูจัดใหมี
การศึ ก ษา ส' ง เสริ ม สนั บ สนุ น รวมทั้ ง กํ า กั บ นโยบาย แผน มาตรฐาน และติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
และส'งเสริมใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาไดอย'างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต'อผลการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ โดยใหเอกชน ชุมชน และองคการบริหารทองถิ่น มีส'วนร'วมอย'างเหมาะสมดวย
(๒) จัดสรรค'าใชจ'ายรายหัวโดยตรงแก'ผูเรียนทุกคนอย'างพอเพียงตามความจําเปPนและเหมาะสมของ
ผูเรียน สําหรับการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม ทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ
(๓) ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต'อยู'ในครรภมารดา โดยยกระดับความรูใหกับผูเลี้ยงดู
ใหมีสมรรถนะและสัมพันธภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กเล็กก'อนวัยเรียนใหเกิดพัฒนาการที่สมบูรณ มีความพรอม
เพื่อการเรียนรูทุกมิติทั้งดานกาย จิตใจ สติปBญญา อารมณ และสังคม
(๔) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาไปสู'ระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตที่มีทักษะ มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการและสาขาที่ขาดแคลน
(๕) ปรับปรุงระบบอุดมศึกษาใหการจัดการเรียนรูและการสรางองคความรูเปPนไปอย'างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการแข'งขันกับต'างประเทศและเสริมสรางสมรรถนะดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

-๙(๖) พัฒนาระบบการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด การใชเหตุผล และการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
รวมทั้งส'งเสริมสภาพแวดลอมทางการเรียนรูและสื่อสาธารณะดานการศึกษา ส'งเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ควบคู'กับการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และพลเมืองศึกษา เพื่อบ'มเพาะจิตสํานึก ความเปPน
พลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคนไทยทุกระดับ รวมทั้งเพื่อใหรูเท'าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก และสามารถสรางสังคมแห'งปBญญา
(๗) ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา และการประเมินครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดย
อาศัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน ทั้งนี้ การผลิตตองเนนคุณลักษณะและสมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับแต'ละ
ระดับการศึกษา
(๘) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพื่อแกไขปBญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมี
ระบบตรวจสอบความโปร'งใสของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา ใหเปPนการทดสอบการเรียนรู ความถนัด และ
คุณลักษณะผูเรียนที่ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาผูเรียน ส'วนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาใหเปPนการประเมินเพื่อพัฒนา
และรับรองคุณภาพ
(๑๐) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับทองถิ่น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย และเอื้ออํานวยใหการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย
บรรลุผล
(๑๑) ปรับปรุงใหสภาวิชาชีพมีอํานาจเฉพาะในการรับรองหลักสูตรที่อยู'ในความรับผิดชอบ โดยไม'
กระทบต'อเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
(๑๒) ใหมีการจัดทําประมวลกฎหมาย โดยมีการปรับปรุงกฎหมายว'าดวยการศึกษาแห'งชาติ
กฎหมายว'าดวยระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ กฎหมายว' าดวยระเบีย บขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และกฎหมายว'าดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และการใหประชาชน ชุมชน องคการภาคเอกชน และ
องคการเอกชน มีส'วนร'วมอย'างแทจริงในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเปPนไปตามความในมาตรานี้เพื่อใหการปฏิรูป
การศึกษาตามมาตรานี้สามารถดําเนินการไดโดยรวดเร็วและต'อเนื่อง ใหมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา
มนุษยแห'งชาติ ซึ่งอยู'ในกํากับของนายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งป]นับแต'วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหทําหนาที่ปฏิรูป
การศึกษาและพัฒนามนุษยอย'างรอบดานตลอดชีวิต กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ
ดานการศึกษาและการพัฒนามนุษย ตลอดจนจัดทําและปรับปรุงบรรดากฎหมายที่จําเปPนเพื่อขจัดปBญหาต'าง ๆ ที่เปPน
อุปสรรคต'อการปฏิรูปการศึกษาของทุกหน'วยงานที่จัดการศึกษาองคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแห'งชาติ ใหเปPนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

-๑๐-

-๑๑-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๒๑.๒ การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําป@ ๒๕๕๘
ดวยคุรุสภาพเขตพื้นที่การศึกษาอ'างทอง ไดกําหนดดําเนินการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติผูปกครองวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจําป] ๒๕๕๘ ตามปฏิทิน ดังนี้
ปฏิทินการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําป] ๒๕๕๘
ชื่อรางวัล
ครูภาษาไทยดีเด'น
รางวัลคุรุสภา

ส"ง คสพท.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

ส"งคุรุสภา
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หนึ่งแสนครูดี

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คุรุสดุดี

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ครูผูสอนดีเด'น

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

หมายเหตุ
สพป.+สพม.=๓,เอกชน =๑
สพป.+สพม.
(ค.๑ผส.๑ศน.๑)
สพป.+เอกชน บันทึกขอมูล
ลงระบบ ตั้งแต' ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๘
สพป.+สพม.
(ค.๒ ผส.๑ ผก.๑ ศน.๑)
สพป.+สพม.,เอกชน

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดจัดส'งรายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ใหโรงเรียนในเว็บไซต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ"มอํานวยการ
๓.๑ การเตรียมความพรอมก"อนเปBดภาคเรียน
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห'วงใยในสวัสดิภาพ สวัสดิการและความปลอดภัย
ของนักเรียนเปPนอย'างยิ่ง ซึ่งขณะนี้ใกลจะเปQดภาคเรียนที่ ๑ ป]การศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว'างปQดภาคเรียนไดเกิดภัย
ธรรมชาติในหลายพื้นที่ และอาจเปPนเหตุใหอาคาร วัสดุ อุปกรณ ตนไมและสิ่งแวดลอมโดยรวมเกิดชํารุด เสียหาย
อุปกรณไฟฟNาอาจมีกระแสไฟฟNารั่วไหล สายไฟฟNาขาด จนอาจเปPนอันตรายกับนักเรียน ประกอบกับการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศทําใหเกิดภัยพิบัติต'าง ๆ
ดังนั้น เพื่อปNองกันมิใหนักเรียนไดรับอันตรายจากเหตุราย ๆ ต'าง ๆ จึงขอใหสถานศึกษาเตรียมความพรอม
ก'อนเปQดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ไดเคยดําเนินการเปPนปกติ โดยใหความสําคัญเปPนพิเศษในเรื่องต'าง ๆ หากเกิดภัย

-๑๓ธรรมชาติที่รุนแรง เกิดเหตุรายหรือเกิดเหตุการณความไม'สงบ ขอใหผูอํานวยการโรงเรียนใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ
แลวรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับโดยเร็ว
รายละเอียดในการเตรียมความพรอมก"อนเปBดภาคเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑.ดานสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน เช'น
๑.๑ ดู แลสภาพแวดลอมใหสะอาด ร' มรื่น ปลอดภั ย ตั ด แต' งตนไม กิ่ งไม มิ ใหเกิ ด อั น ตราย กํ าจั ด ตนไม
ที่เปPนพิษหรือมีผลเปPนพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ
๑.๒ ซ'อมแซมอาคารเรียน ประตู หนาต'าง สายไฟฟNา ปลั๊กไฟ อุปกรณไฟฟNา พัดลม โตdะ เกาอี้ หองสุขา
กdอกน้ํา ระบบไฟฟNา ระบบน้ําประปา เครื่องเล'นสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้วโรงเรียน ลอมรั้วรอบ สระน้ําในโรงเรียน
ใหมั่นคงแข็งแรง
๑.๓ กําจัดแหล'งเพาะพันธุยุง หนู แมลงวัน รังผึ้ง รังต'อ รังแตน เก็บกวาดกองขยะที่รกรุงรัง ดูแลสนามหญา
ใหสะอาดโล'งเตียน มิใหเปPนที่อยู'ของสัตวราย งูพิษ แมลงปIองและตะขาบ เปPนตน
๑.๔ สํารวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เสนทางเดินทางไป – กลับ ของนักเรียน จัดที่จอดรถจักรยาน
รถจักรยานยนต จุดจอดรถรับ – ส'งนักเรียน รวมทั้งพนักงานขับรถ ร'วมมือในการปNองกันแกไขใหมีความปลอดภัย
กับนักเรียน ปBญหาการจราจรติดขัดบริเวณหนาโรงเรียน วางมาตรการปNองกันอันตรายจากสระน้ําที่อยู'ในโรงเรียนหรือ
ชุมชน ส'งเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนลอยตัวในน้ําหรือว'ายน้ําเปPน
๑.๕ เตรียมวางแผนและคาดการณไวล'วงหนา ก'อนเกิดเหตุการณต'าง ๆ เช'นการใหความรูขณะเกิดเหตุ
จะตองปฏิบัติอย'างไรในการหลีกเลี่ยงและการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ และภายหลังเกิดเหตุแลว จะขอรับความ
ช'วยเหลือไดอย'างไร โดยศึกษาขอมูลไดจากคู'มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ เว็ บ ไซตของกรมปN อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
www.disaster.go.th
๒. ดานสุขภาพอนามัย ใหประสานหน'วยงานที่เกี่ยวของ เช'น โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพฯ เพื่อตรวจสุขภาพ
คัดกรองนักเรียน หากปรากฏอาการที่น'าสงสัยควรนําไปพบแพทยเพื่อการรักษาและปNองกันมิใหแพร'เชื้อไปยังเพื่อน
นักเรียน ปลูกฝBงสุขนิสัยที่ดีใหแก'นักเรี ยน เช'น การลางมื ออย'างถูกวิถี การแปรงฟBนหลังอาหาร การปQดปากเมื่อไอ
และจาม เปPนตน
๓. ภั ย ที่ เ กิ ด จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย ควรวางมาตรการในการปN อ งกั น นั ก เรี ย นก' อ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าท
การล'วงละเมิด พกพาอาวุธสงคราม มีด ระเบิด อาวุธปqน ชูสาว หนีเรียน การหลอกลวง ยาเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล การติดเกมส วิ่งราวชิงทรัพย ขับขี่รถจักรยานยนต ไม'สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการเดินทางไปทัศนศึกษาของ
นักเรียน ฯลฯ
๔. ขอใหพิจารณาเรื่องการประกันชีวิตของนักเรียน ควรคํานึงถึงการคุมครองที่ครอบคลุมทุกดาน
๕. ควรมอบหมายภารกิจใหขาราชการครูทุกคนช'วยกันมีส'วนรับผิดชอบ โดยออกคําสั่งแต'งตั้งคณะทํางาน
นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายใหกรรมการนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือยุวกาชาด นักเรียนรุ'นพี่ที่มีจิตอาสา
ใหช'วยเหลืองานของโรงเรียน ช'วยเหลือแบ'งเบาภาระงานของครูไดอีกดวย

-๑๔๖. หากเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง เกิดเหตุราย เหตุการณความไม'สงบเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือบริเวณใกลเคียง
เมื่อพิจารณาแลว เห็นว'าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับนักเรียนและคณะครู ขอใหอยู'ในดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงเรียน
มีอํานาจในการตัดสินใจ แลวรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ แต"งตั้งประธานกลุ"มโรงเรียน
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดแต'งตั้งประธานกลุ'มโรงเรียนแทนคนเดิมที่ครบวาระ
เพื่อใหช'วยเหลือบริหารจัดการศึกษาในดานต'าง ๆ โดยเชื่อมโยงระหว'างกลุ'มต'าง ๆ จํานวน ๑๔ กลุ'ม ตามรายชื่อ
ต'อไปนี้
ที่

กลุ"มโรงเรียน

ชื่อประธานกลุ"มโรงเรียน

ตําแหน"ง

๑

ศูนยเจาพระยา

นายธงไชย หงษสงวนศรี

ผอ.โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส

๒

เมืองทองสัมพันธ

นายนัฐวุฒิ นักสอน

ผอ.โรงเรียนวัดโพธิวงษ

๓

เกษไชโย

นายดิเรก บําเพ็ญ

ผอ.โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม

๔

ไชโยบูรพา

นางมัสฐชนก ปลั่งสอน

ผอ.โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม

๕

ปIาโมก

นายธวัช เสือทรงศีล

ผอ.โรงเรียนวัดท'า

๖

พระตําหนัก

นายธีรวุฒิ บุญสอน

ผอ.โรงเรียนวัดยางชาย

๗

จินดามณี

นายมนู สุโธ

ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส

๘

ขุนอินท

นางพรรณี สีม'วง

ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

๙

ดอกแกว

นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์

ผอ.โรงเรียนวัดราชสกุณา

๑๐ วิเศษเมืองทอง

นายธีรวุธ จิระโภคิน

ผอ.โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค)

๑๑ พัฒนมิตร

นายภาณุพงศ ธูปประสม

ผอ.โรงเรียนวัดสิทธาราม

๑๒ สามโก

นายสาร สังขทองวิเศษ

ผอ.โรงเรียนวัดสามโก

๑๓ แสวงหาพัฒนา

นายสามารถ คงสุข

ผอ.โรงเรียนประสิทธิวิทยา

๑๔ บานนายแท'น

นายบุญยิ่ง เชื้อนิล

ผอ.โรงเรียนวัดสีบัวทอง

มติที่ประชุม

หมายเหตุ

รับทราบ

๓.๓ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ไดประกาศใหมี ก ารเลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการผู แทนขาราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และดําเนินการใหไดมาซึ่ง

-๑๕อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา และอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กําหนด นั้น
บัดนี้ การดําเนินการใหไดมาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดังกล'าวแลวเสร็จ
จํานวน ๑๖๕ เขต และรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ. ไดลงนามในประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ตามรายชื่อดังนี้
๑.ผูแทน ก.ค.ศ
นายมะยม โพธิสุวรรณ
อนุกรรมการ
๒.ผูแทนคุรุสภา
นายเสนาะ หิรัญอ'อน
อนุกรรมการ
๓.ผูทรงคุณวุฒิ ดานบริหารงานบุคคล
นายประจวบ กําลังเดช
อนุกรรมการ
๔.ผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษา
นายอเนก ทรัพยมาก
อนุกรรมการ
๕.ผูทรงคุณวุฒิ ดานกฎหมาย
นายปBญญา งานเลิศ
อนุกรรมการ
๖.ผูทรงคุณวุฒิ ดานการเงินการคลัง
นายเสริมศักดิ์ นาคะปBกษิณ
อนุกรรมการ
๗.ผูแทนขาราชการครู
นายวิศิษฐ เจริญสันต
อนุกรรมการ
๘.ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
นายฉลอง อําพันเรือง
อนุกรรมการ
๙.ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
นางจันทรา จันทพันแจง
อนุกรรมการ
๑๐.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดดําเนินการคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองเรียบรอยแลว ผูที่ไดรับคัดเลือกเปPนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอ'างทอง
ไดแก' นายปCญญา งานเลิศ ผูทรงคุณวุฒิ ดานกฎหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ จัดตั้งศูนย<ใหความช"วยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากแผ"นดินไหวในประเทศเนปาล จังหวัดอ"างทอง
ดวยจังหวัดอ'างทอง แจงว'า ตามที่ไดเกิดแผ'นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๑ น.
ขนาด ๗.๘ ตามมาตราริกเตอร บริเวณประเทศเนปาล ทําใหอาคารบานเรือนในกรุงกาฎมัณฑุและเมืองใกลเคียงพังทลาย
และมีผูเสียชีวิตเปPนจํานวนมาก ซึ่งจังหวัดอ'างทอง ไดจัดตั้งศูนยใหความช'วยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากแผ'นดินไหวใน
ประเทศเนปาลจังหวัดอ'างทอง ณ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอ'างทอง ชั้นล'าง อาคารศาลากลางจังหวัดอ'างทอง (หลังเก'า)
เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของ และเปQดบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาอ'างทอง ชื่อบัญชี “เงินบริจาคศูนยรวมน้ําใจ
จังหวัดอ'างทองช'วยเหลือผูประสบภัย” บัญชีเลขที่ ๑๑๘-๐-๔๔๔๔๔-๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดประชาสัมพันธเชิญชวนสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัดทราบแลว และมีผูมีความประสงคร'วมบริจาค ดังนี้
๑.นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ (ผอ.สพป.อ'างทอง)
เปPนเงิน
๕๐๐ บาท
๒.โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
เปPนเงิน
๓,๐๐๐ บาท
๓.โรงเรียนวัดหวยคันแหลน
เปPนเงิน
๑,๑๐๐ บาท
๔.โรงเรียนวัดลั่นทม
เปPนเงิน
๗๐๐ บาท

-๑๖๕.โรงเรียนวัดทางพระ
เปPนเงิน
๕๐๐ บาท
๖.รองฯ บุญสืบ กลิ่นธรรม
เปPนเงิน
๒๐๐ บาท
๗.รองฯ นันทภพ เคหา
เปPนเงิน
๑๐๐ บาท
๘.กลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เปPนเงิน
๕๐๐ บาท
๙.กลุ'มนิเทศ ติดตามฯ
เปPนเงิน
๔๔๐ บาท
๑๐.กลุ'มอํานวยการ
เปPนเงิน
๑,๐๒๑ บาท
๑๑.กลุ'มบริหารงานการเงินฯ
เปPนเงิน
๑,๙๐๐ บาท
๑๒.กลุ'มบริหารงานบุคคล
เปPนเงิน
๔๕๐ บาท
๑๓.กลุ'มนโยบายและแผน
เปPนเงิน
๔๐๐ บาท
๑๔.กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา
เปPนเงิน
๓๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นเปPนเงิน ๑๑,๑๑๑ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบเอ็ดบาทถวน) ไดรวบรวมเงินดังกล'าวนําส'งศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดอ'างทองเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ"มนโยบายและแผน
๓.๕ นโยบายการลดขนาดจํานวนนักเรียนต"อหอง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นชอบ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ'พิเศษ และขนาดใหญ' ใหเปPน
ขนาดกลาง โดยการลดจํานวนนักเรียนต'อหอง ดังนี้
ระดับ

จํานวนนักเรียนต"อหอง

ระดับก'อนประถมศึกษา

๓๐ คนต'อหอง

ระดับประถมศึกษา

๓๐ คนต'อหอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๔๐ คนต'อหอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔๐ คนต'อหอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล'าว ดังนี้
๑.ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาวางแผนการปรับ
ขนาดโรงเรียน จากขนาดใหญ'พิเศษและขนาดใหญ' ใหเปPนขนาดกลาง โดยการลดจํานวนนักเรียนต'อหอง ของโรงเรียน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหเหมาะสม ภายใน ๕ ป] ตั้งแต'ป] พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ เพื่อใหมีขนาดหองเรียน ระดับก'อน
ประถมศึกษา ๓๐ คนต'อหอง ระดับประถมศึกษา ๓๐ คนต'อหอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๔๐ คนต'อหอง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๐ คนต'อหอง

-๑๗๒.ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางที่มีอยู'เดิมใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ'เพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียน
ขนาดใหญ'พิเศษ และโรงเรียนขนาดใหญ'ที่ตองลดขนาดโรงเรียนต'อหองตามขอ ๑
๓.ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบริหารจัดการ
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยปรับลดขนาดโรงเรียน ใหมีขนาดที่เหมาะสม ปรับขนาดโรงเรียนใหใกลเคียงกันมากขึ้น
ภายใน ๕ ป] ตั้งแต'ป] พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ เพื่อใหมีรูปแบบเปPนขนาดกลาง
เสนอเพื่อโปรดทราบและเตรียมการดําเนินการต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําป@ ๒๕๖๐ (งบลงทุน รายการค"าที่ดินและสิ่งก"อสราง)
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
และสถานศึกษา จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําป] ๒๕๖๐ รายการค'าก'อสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก'อสรางและค'าปรับปรุง ซ'อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก'อสรางที่ชํารุดทรุดโทรม เพื่อเตรียมขอมูล
การขอจัดงบประมาณป] ๒๕๖๐ งบลงทุน รายการค'าที่ดินและสิ่งก'อสราง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง จึงขอใหสถานศึกษาในสังกัดไดจัดทําคําขอจัดตั้ง
งบประมาณ ป] ๒๕๖๐ งบลงทุนรายการค'าที่ดินและสิ่งก'อสรางดังกล'าว ส'งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ'างทอง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ใหใชราคาวัสดุจากราคาของสํานักงานพาณิชยจังหวัดอ'างทอง หรือ
จังหวัดใกลเคียง หรือราคาทองถิ่น และใชแบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ กรณีขอสรางใหม'/ทดแทน และใชแบบปรับปรุง
ปริมาณงานและราคา (ปร.๔ และ ปร.๖) กรณีขอซ'อมแซมปรับปรุง
เสนอเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตามกําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๗ การจัดทําโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใหกลุ'มโรงเรียนกลุ'มละ
๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมเขาค'ายยกระดับ NT ชั้นประถมศึกษา
ป]ที่ ๓ O-NET ชั้นประถมศึกษาป]ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ ๓ โดยกําหนดส'งโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘ และดําเนินการจัดกิจกรรมใหแลวเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๘กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๘ โครงการจัดงานชุมนุมผูบังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดอ"างทอง “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัว
พระประมุขของคณะลูกเสือแห"งชาติ”
ดวยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอ'างทอง กําหนดดําเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
จังหวัดอ'างทอง “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห'งชาติ” วัตถุประสงค
เพื่อเฉลิมพระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู'หั ว เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๘ และเผยแพร'พระเกียรติคุณ ในฐานะพระประมุขของคณะลูกเสือแห'งชาติ กับสนองนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ'งสรางความปรองดองสมานฉันทของคนไทยในชาติ และฟquนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจร'วมกัน
ของประชาชนในชาติ ใหเกิ ด ความสมั ครสมานสามั ค คี เ ปP น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปPนประมุข มุ'งสรางจิตสํานึกพลเมืองที่คํานึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส'วนใหญ'
แสวงหาทางออกที่สรางสรรคอย'างสันติ ประนีประนอมและเคารพความคิดเห็นที่แตกต'าง โดยยึดหลักนิติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อสรางความเปPนธรรมแก'ทุกฝIาย พรอมทั้งใหผูบังคับบัญชาลูกเสือนําอุดมการณของลูกเสือ
ไปพัฒนาลูกเสือใหมีคุณธรรมนําความรู สามารถดําเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค'านิยมหลัก ๑๒
ประการ ความสมานฉันท สันติภาพวิถีประชาธิปไตย และสามารถเปPนวิทยากรถ'ายทอดความรูในการฝvกอบรมลูกเสือ
ไดอย'างมีประสิทธิภาพ กลุ'มเปNาหมายผูบังคับบัญชาลูกเสือ และผูเกี่ยวของเขาร'วมงานชุมนุมฯ จํานวน ๔๕๐ คน ในวัน
เสารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค'ายลูกเสือจังหวัดอ'างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙ แจงเตือนสถานการณ<การเฝMาระวังเด็กและเยาวชนใชยาในทางที่ผิด
ดวยสํานักงาน ป.ป.ส.ไดส'งเรื่อง “แจงเตือนสถานการณการเฝNาระวังเด็กและเยาวชนใชยาในทางที่ผิด” เพื่อให
สถานศึกษาเฝNาระวังเด็กและเยาวชนไม'ใหเขาไปยุ'งเกี่ยวกับการใชยาในทางที่ผิด เนื่องจากปรากฏข'าวสารเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนใชยาในทางที่ผิดมากขึ้น ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต'างจังหวัด ซึ่งสาเหตุเกิดจากความอยากรู
อยากลอง และถูกชักชวน ยาที่ถูกนํามาใชในทางที่ผิดส'วนใหญ'เปPนยาที่ใชในทางการแพทยเพื่อการบําบัดรักษาโรค เช'น
Pocodyl Trmaciol Ketamine เปPนตน โดยบางชนิดหาซื้อไดตามรานขายยาทั่วไป และทางสื่อออนไลน อีกทั้งตัวยา
ดังกล'าวออกฤทธิ์ต'อระบบประสาทคลายคลึงกับยาเสพติด ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒
การใชยาในทางที่ผิดนับเปPนจุดเริ่มของหนทางไปสู'การใชยาเสพติดในอนาคต ซึ่งจะก'อผลใหเกิดปBญหาทางสังคมใน
วัยรุ' น เช'น ทองไม'พรอม ปBญหาอาชญากรรม ฯลฯ ตามมาเปP นปB ญหาที่ต' อเนื่ อง ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส.ไดเสนอแนว
ทางการปNองกันที่ตองดําเนินการอย'างเร'งด'วน เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา ไดแก'
๑.เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องของการใชยาในทางที่ถูกตอง และผลกระทบจากการใชยาในทางที่ผิด
ใหกับนักเรียน
๒.สอดแทรกการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปNองกันยาเสพติดใหกับนักเรียน การเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะทักษะในการคิดวิเคราะห การปฏิเสธ การตัดสินใจ
การยับยั้งชั่งใจ เปPนตน

-๑๙๓.จัดกลไกการเฝNาระวังในโรงเรียนและรอบโรงเรียน โดยครู ผูปกครอง ชุมชน ลูกเสือตานภัยยาเสพติด
นักเรียนแกนนํา ฯลฯ เพื่อตรวจตราพื้นที่เสี่ยง สอดส'องดูแล แจงขอมูลข'าวสาร เปPนตน
๔.แจงเตือนสถานการณเด็กและเยาวชนใชยาในทางที่ผิด และใหความรูกับผูปกครองนักเรียนเพื่อการเฝNาระวัง
สังเกตพฤติกรรม
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง จึงขอใหสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่สํานักงาน ป.ป.ส.ขอความร'วมมือ เพื่อเปPนการเฝNาระวังเด็กและเยาวชนจากสถานการณดังกล'าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๐ การคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรไดรับรางวัลระบบการดูแลช"วยเหลือนักเรียนดีเด"น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือกสถานศึกษาดีเด'นเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งเสนอรายชื่อ
และผลงานของสถานศึ ก ษา เสนอใหสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อกรางวั ล
สถานศึกษาดีเด'นระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียนระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ขอความร'วมจากสถานศึ กษาในสังกัด เตรีย ม
ความพรอมในการรายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกสถานศึกษาดีเด'นเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน โดยกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษาอยู'ระหว'าง
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของ “แบบรายงานผลการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบการดูแลช'วยเหลือ
นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน” และกํ า หนดการรายงานผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (สถานศึกษาประเมินตนเอง) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๘ และกําหนดประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (ประเมินสภาพจริง)
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ"มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๑๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง ไดจัดทําขอมูลเปรียบเทียบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาป@ที่ ๓ ป@การศึกษา ๒๕๕๖ –
๒๕๕๗ ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๑๔๙ โรงเรียน ตามรายละเอียด ดังนี้

-๒๐ป@การศึกษา ๒๕๕๖
ความสามารถ
พื้นฐาน

ความสามารถ
ดานภาษา
ความสามารถ
ดานคํานวณ
ความสามารถ
ดานเหตุผล
รวม ๓ ดาน

ป@การศึกษา ๒๕๕๗

ความต"าง
ระดับเขต
พื้นที่ป@
ความต"าง
ปท./เขต การศึกษา
๒๕๕๖ และ
พท.
๒๕๕๗

ประเทศ

สพป.
อ"างทอง

ความต"าง
ปท./เขต
พท.

ประเทศ

สพป.
อ"างทอง

๕๐.๔๒

๕๒.๓๒.

+๑.๙๐

๕๐.๗๑

๕๔.๔๙

+๓.๗๘

+๒.๑๗

๓๖.๗๐

๓๗.๒๗

+๐.๕๗

๔๒.๑๔

๔๓.๓๔

+๑.๒๐

+๖.๐๗

๔๕.๒๐

๔๖.๓๑

+๑.๑๑

๔๘.๕๗

๕๑.๑๑

+๒.๕๔

+๔.๘๐

๔๔.๑๑

๔๕.๓๐

+๑.๑๙

๔๗.๑๓

๔๙.๖๕

+๒.๕๒

+๔.๓๕

ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๒ นโยบายของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการศึกษาเอกชน (นายอดินันท< ปากบารา)
นายอดินันท ปากบารา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน เปPนประธานการประชุม
และมอบนโยบายแก'ผูบริหารของ สช. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกล'าวว'า รศ.นพ.กําจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก'ผูบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอใหทุกท'านยึดถือเปPน
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยเนนผลผลิต ที่เกิดจาก สช. คือ นักเรียน นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนในสังกัด สช. ตองมี
คุณลักษณะสําคัญ ๗ ประการ คือ
๑. ตองมีสุขภาพร'างกาย จิตใจ แข็งแรง ตนพรอมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการต'างๆ อย'างเต็มที่ เพื่อ
พัฒนาร'างกายและจิตใจของนักเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. ตองเก'ง ๓ ดานคือ ความคิด ความรู และ IT
๓. ตองเปPนคนดี สามารถเรียนรูและปฏิบัติตน ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได ไม'ว'าจะเปPนศาสนาใดก็ตาม
๔. เปPนผูที่มีจิตอาสา

-๒๑๕. พัฒนาสู'อาชีพ โดยการทดสอบ ความถนัด (AttitudeTest) ผูเรียนและครูตองแนะแนวการศึกษาสู'
สายอาชีพ
๖. เขาใจพหุวัฒนธรรมทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม ในแต'ละพื้นที่โดยนักเรียนของ สช. ตองมีความเปPนไทย
๗. มีความพรอมดานภาษา เพื่อกาวสู'นานาชาติ
ในการนํานโยบายไปสู'การปฏิบัติ สช.จะดําเนินการจัดทําเอกสาร ประชุมชี้แจง และมีการติดตามประเมินการ
การดําเนินตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดเช'นเดียวกับการปฏิบัติที่ผ'านมา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม'มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ
ฝากติดตามเรื่องจัดซื้อจัดจาง เขตพื้นที่การศึกษาฯ อยู'อันดับทาย ๑-๑๐ งบลงทุนของจังหวัด ฝากทุกโรงเรียน
ช'วยกัน
รองสมปองฯ
สพฐ.กําหนดการประชุมทางไกลผ'านดาวเทียม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ'านดาวเทียม DLTV
อย' างต'อเนื่ องและยั่ งยื น สําหรับโรงเรีย นขนาดเล็กทุกโรงเรี ยน พรุ'งนี้โ รงเรี ยนที่จั ดการเรีย นการสอนทางไกลผ' าน
ดาวเที ย ม ประชุ มกั บ สพฐ.ทางโทรทั ศ น ตั้ งแต' เ วลา ๐๘.๒๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรี ย นประชุ ม เวลาที่ กํ า หนด พรอม
บันทึกภาพ รายงานผล ในส'วนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ มี ๑๔ ชุด (ติดตามในนามเขตพื้นที่การศึกษาฯ )
กรอกขอมูลทางระบบ รายงานผลทางไลน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
กรวิภา แสงนาค
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผูจดบันทึกการประชุม

สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

