รายงานการประชุม
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
........................................
ผู้มาประชุม
๑. นายกาจัด คงหนู
๒. นายพีรากร บุนนาค
๓. นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์
๔. นายสุชาติ เต่าสุวรรณ
๕. นายอุดม ขุนขจี
๖. นายวิสันต์ ภิญโญ
๗. นางรุ่งทิพย์ จันทนราช
๘. นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ
๙. นายทวิช โคตรชมภู
๑๐. นางวันวิสาข์ ไวทย์รุ่งโรจน์
๑๑. ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ หว่างเพียร
๑๒. นายประทีป ต่ายจันทร์
๑๓. นายณรงค์ แสงสุวรรณ์
๑๔. นางสุพัตรา เหมพิจิตร
๑๕. นางสุนทรี กฤษณีไพบูลย์
๑๖. นางเตือนใจ เกษณียบุตร
๑๗. นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์
๑๘. นายนิภางค์พล สุปิยพันธุ์
๑๙. นางนวลน้อย อังกาบูรณะ
๒๐. นางกัญญา แสงเจริญโรจน์
๒๑. นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
๒๒. นายศรากร เสนะเวส
๒๓. นายปัญญา บุญญสิทธิกุล
๒๔. นายปรพล แก้วชาติ
๒๕. นายบารุง ไทยประยูร
๒๖. นางยุพาภรณ์ กลั่นกลีบ
๒๗. นางกมัยธร สัจจา
๒๘. นางอุษา แข็งแรง
๒๙. นางณัฐธยาน์ มั่นธนานิรัตน์
๓๐. นางพนิดา อุสายพันธ์
๓๑. น.ส.จงจินต์ ฐิติพงษ์พานิช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางระโหง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปราสาท
แทนผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโชติการาม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากน้า
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดฝาง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาหนักใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาโรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางไกรใน

-๒๓๒. นางคมคาย น้อยสิทธิ์
๓๓. ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์
๓๔. น.ส.สมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล
๓๕. นางศรณี คุปติปัทมกุล
๓๖. นางบุญมี จันทวีผล
๓๗. น.ส.อัมพร สงประชา
๓๘. นางฐานิตา เปรมปรีดา
๓๙. นางรัตน์สภา ตันตาปกุล
๔๐. นางจันทณีย์ น้อยพรหม
๔๑. นางสาวนงนุช สุระเสน
๔๒. นางสุภลักษณ์ หาญสุรนันท์
๔๓. นางนภสร เครือมาก
๔๔. น.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล
๔๕. นางจริยา สวนคล้าย
๔๖. น.ส.นุตอนงค์ ทัดบัวขา
๔๗. นางวนิดา คล่องคานวณการ
๕๘. นางอุไรวรรณ ภูเจริญ
๔๙. นายธีรภัทร อินทร์ศวร
๕๐. นางชื่นฤดี บุตะเขียว
๕๑. นางศศิธร ดีเหมาะ
๔๒. นางปราณี สระบัว
๔๓. นางสาวพรชนก คณาอนันต์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดซองพลู
ผู้อานวยการโรงเรียนมหาสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
ผู้อานวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์
๒. นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์
๓. นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
เริ่มประชุม

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ครูอัตราจ้าง ช่วยราชการ

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายกาจัด คงหนู ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ ผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๑ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

-๓ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. รายชื่อโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกดีเยี่ยม จากการประเมิน ๓ รอบการประเมิน (รอบ ๑ ระดับคุณภาพดี รอบ ๒
และ รอบ ๓ ระดับคุณภาพดีมาก) และผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก
ประธาน
ขอให้โรงเรียนอื่นศึกษาวิธีการว่าดาเนินการอย่างไร เกิดจากองค์ประกอบอะไรบ้างถึง
ประสบความสาเร็จ ลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จนั้นสามารถนาไปเป็นหลักฐานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้
๒. รายชื่อโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกดีเยี่ยม จากการประเมิน ๓ รอบการประเมิน (รอบ ๑ ระดับคุณภาพดี รอบ ๒ และ
รอบ ๓ ระดับคุณภาพดีมาก) ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน และ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
๓. การรายงานข้อมูลขอรับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาด้วยยางพารา
เนื่องจากปัจจุบันราคายางพาราตกต่า รัฐบาลมีนโยบายจะสนับสนุนชาวสวนยางโดยได้
สารวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงสนามกีฬาด้วยการปูพื้นยางพารา ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลเร่งด่วนเมื่อวันหยุด
วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ข้อมูล และขอบคุณผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลภายในเขตพื้นที่ และภายในเขตตรวจราชการที่ ๑ Cluster ๑ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด
๑๐ เขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สพป.นนทบุรี เขต ๑
รับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
๔.๑ การประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่

-๔-

-๕-

-๖-

-๗ประธาน
- นโยบายการจัดซื้อหนังสือเรียนขององค์การค้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาสั่งการมอบ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาสั่งซื้อหนังสือจากองค์การค้าของคุรุสภา
เป็นรายแรก เพื่อเป็นประโยชน์และประหยัดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
๔.๑.๑ การตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- ปฏิรูปการศึกษา
ประธาน
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สัดส่วนอยู่เหมือนเดิม งบประมาณ สี่แสนล้านบาท
๘๐ % เป็นเงินเดือน อีก ๒๐% เป็นสื่อต่าง ๆ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔.๑.๒ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
- งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางฐานิตา เปรมปรีดา
- งบกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทา PO ทุกโรงเรียนแล้ว และเบิกจ่ายไปแล้ว
แต่มี ๒ โรงเรียนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดซองพลู และโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ส่วนวันนี้จะวางฎีกาให้
๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก โรงเรียนมหาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์ อง โรงเรียนวัดตาหนักใต้ และ
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ มีปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ
ข้อมูลผู้ขาย ทาให้ไม่สามารถวางฎีกาได้ ส่วนโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ต้องให้กรมบัญชีกลางแก้ไขข้อมูลผู้ขาย
- งบลงทุน ที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท ขยายเวลาให้จนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙
เบิกจ่ายได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนวงเงินเกินสองล้านบาทขึ้นไปและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ ขณะนี้กาลังประกาศหาผู้รับจ้างครั้งที่ ๒ และขยายเวลาให้ก่อหนี้ได้ถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ประธาน
การของบประมาณจะต้องรอบคอบให้มาก เงินงบประมาณทุกตัวจะต้องเร่งรัดเบิกจ่าย
และให้ตรวจสอบเงินรายหัวด้วยจะมีอายุ ๒ ปี หากหมดเวลาจะต้องส่งคืนเป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน
๔.๑.๓ ปรับรูปแบบการทางาน ๑๙ เขตตรวจราชการ
- เขตตรวจราชการที่ ๑ ประกอบด้วย สพป.นนทบุรี เขต ๑ ,
สพป.นนทบุรี เขต ๒ , สพป.ปทุมธานี เขต ๑ , สพป.ปทุมธานี เขต ๒ , สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ,
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ , สพป.สระบุรี เขต ๑ , สพป.สระบุรี เขต ๒ , สพม. เขต ๓ และ สพม. เขต ๔
มีประธานเขตตรวจราชการเขต ๑ ได้แก่ นายกาจัด คงหนู ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.๑.๔ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
- คืนครูสู่ห้องเรียน
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- นักเรียน ป. ๑ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐
ประธาน
- คืนครูสู่ห้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบ
ให้แก่ประชาชนในปี ๒๕๕๙ ในโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน โดยมุ่งหวังให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ
ในส่วนของนักเรียนได้เรียนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสรรอัตรากาลัง พัฒนา
ครูด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมครูในวันหยุดและประเมินครูตามสภาพจริง

-๘เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้กับเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการคืนครู
สู่ห้องเรียนเป็นนโยบายที่ดี ที่จะคืนความสุขให้กับทุกคน ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา เต็มหลักสูตร นักเรียนสามารถ
เรียนรู้เต็มเวลาและเต็มหลักสูตร สามารถส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขอความร่วมมือให้ดาเนินการพัฒนาใน
วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ และช่วงปิดภาคเรียน หากใช้วันราชการขอให้เป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นนโยบายที่เป็นสากล มี ๓ โรงเรียนนาร่อง ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนอนุบาลบางกรวย
๑. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองมาช่วย
สอนทาขนม เด็กมีความสุขและสนุก
๒. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จัดกิจกรรมหมุนเวียน ส่วนมากจะเป็นวิชาการงาน
และพื้นฐานอาชีพ
๓. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ได้ดาเนินการตามนโยบาย ดาเนินการตั้งแต่เวลา
๑๔.๐๐ น. โรงเรียนทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาอาหาร ขนม , การปลูกผักสวนครัว , การฝึกเป็นพิธีกรน้อย ฯ
ครูมีความกระตือรือร้น นักเรียนมีความสนใจมาก
๔.๑.๕ การอนุญาตไปราชการ
- ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๘๗๔/๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
- นักเรียน ป. ๑ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝากของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙โดยเฉพาะเรื่อง นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ทุกคน กลยุทธ์ที่
ทาให้เด็กอ่านออกเขียนได้คือ ครูภาษาไทย ให้เด็กอ่าน เด็กคัดลายมือ ทาบ่อย ๆ อีกเรื่องหนึ่งคือครูต้องอยู่ห้องเรียน
เด็กอยู่ที่ไหนให้ครูอยู่ที่นั่น

-๙-

ประธาน
ที่ประชุม

เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ อนุญาตตัวเอง อนุญาตผู้ใต้บังคับบัญชา หากมีความจาเป็น
เร่งด่วนให้แจ้งด้วยวาจาถึงผู้บังคับบัญชา
รับทราบ

- ๑๐ ๔.๒ เรื่อง การติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโปรแกรม IDP
(Intelligent Development Program) สาหรับนักเรียนอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์)
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า ได้มอบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โปรแกรม IDP สาหรับนักเรียนอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ ให้ทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ให้ติดตามการใช้สื่อแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ให้ผู้อานวยการโรงเรียนสอบถามครูผู้ใช้สื่อด้วย ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
IDP CHAMPION ๒๐๑๖ ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน รับสมัครนักเรียน
อนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ ไม่จากัดจานวน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ใช้สื่อให้รีบดาเนินการ
ใช้สื่อ เพราะนากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะมอบสื่อให้กับนักเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๖ ด้วย แต่จะดูว่าระดับ
อนุบาลใช้แล้วเป็นอย่างไรและขอให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ไปนิเทศติดตามด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนเสริม O-NET ชั้น ป.๖ และ
ชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์)
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ ปีนี้ไม่มีการติว ไม่ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอให้โรงเรียน
สอนเสริมในวันเสาร์ ๔ เสาร์ก่อนสอบ ทาง สพฐ. ได้แจ้งการสอนเสริมเป็นตารางว่าวันเสาร์นี้ให้ครูคนใดสอนเสริมบ้าง
และได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (การสอบ O-NET, NT)
(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ)
นางจริยา สวนคล้าย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖
ม.๓ และ ม.๖ กาหนดการสอบ ชั้น ป.๖ สอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศผลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ,
ชั้น ม.๓ สอบในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศผลวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ , ชั้น ม.๖ สอบในวันที่ ๖ – ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศผลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เป็นศูนย์สอบ ดาเนินการสอบ ชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีโรงเรียนรัฐบาลเข้าร่วมสอบ ๓๒ โรงเรียน โรงเรียนเอกชน ๑๕ โรงเรียน
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วิชาที่สอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปรับลดจากการสอบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนอีก ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนเป็นผู้ออก
ข้อสอบและดาเนินการสอบเอง ทาง สมศ.แจ้งว่าข้อมูลนักเรียนก่อนวันที่ ๕ –๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ หากโรงเรียนใดมี
การย้ายนักเรียนเข้าออกให้แก้ไขข้อมูลได้
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การสอบ NT
การประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๓ สพฐ.กาหนดสอบทั่วประเทศ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เข้าสอบ ไม่มีโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ
แต่จะสลับกรรมการคุมสอบ
ที่ประชุม
รับทราบ

- ๑๑ ๔.๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการประเมินคุณภาพนักเรียน (กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ)
นางจริยา สวนคล้าย

๔.๕.๑ การสอบ Pre – O-NET
สพฐ.จัดส่งข้อสอบมาในระบบ ETTC เพื่อให้เขตพื้นที่ดาเนินการจัดสอบ
Pre – O-NET สอบ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นนทบุรี เขต ๑ จะจัดประชุมครูวิชาการโรงเรียนและกาหนดวันสอบ
ร่วมกัน สพป.นนทบุรี เขต ๑ จะทา CD ข้อสอบให้ โรงเรียนดาเนินการจัดสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบเองใน
ระดับ ชั้น ป.๖ และ ม.๓
๔.๕.๒ การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.๒ , ชั้น ป.๔ , ชั้น ป.๕ , ชั้น ม.๑
และชั้น ม.๒
สพฐ.จัดทาข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้น ป.๒ สอบวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔ , ชั้น ป.๕ สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ , ชั้น ม.๒ สอบวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สพป.นนทบุรี เขต ๑ จะทาข้อสอบให้และจะเชิญประชุม
ครูวิชาการโรงเรียนเรื่องการกาหนดการสอบ จะสอบประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔.๕.๓ การสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สพฐ.กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเป็นนโยบายเร่งด่วนในเรื่อง
การอ่านออกเขียนได้ของเด็ก ชั้น ป.๑ สพฐ.จึงได้ประเมินนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ภาคเรียนที่ ๑ ประเมิน
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒ ประเมินวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อสอบมาจาก สพฐ. เป็นการประเมิน
ทั้งการอ่านและการเขียน
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ)
นางจริยา สวนคล้าย
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เชิงลึกกับเขตตรวจราชการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการสร้างโรงเรียนคุณธรรม ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนคุณธรรมดาเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้ดาเนินการเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๓๐๐ โรงเรียน มีผลเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เช่น โรงเรียนบางมูลนากเป็น โรงเรียนบางมูลนากโมเดล มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสร้างคนดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการต้องการขยายผลอีก ๑๐% โรงเรียนในสังกัด เพิ่มอีก ๓,๐๐๐ โรงเรียน โดยใช้เป้าหมายโรงเรียนตามโครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีโรงเรียนนาร่อง ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนอนุบาลบางกรวย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖๐ จะขยายผลเป็นทุกโรงเรียน
น.ส.นงนุช สุระเสน
จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีนโยบายให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ ดาเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องคุณธรรมและนาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
เช่น ความซื่อสัตย์ ยกตัวอย่าง โรงเรียนบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยให้เริ่มดาเนินการอาเภอละ ๑ โรงเรียน และเรียนเชิญ
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย มาให้หลักคิดและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลอย่างจริงจัง
ประธาน
ขอให้ทางโรงเรียนให้นักเรียนตกลงกันเองว่าจะดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ประชุม
รับทราบ

- ๑๒ ๔.๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
นางรัตน์สภา ตันตาปกุล ๑. ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๐๗๖/๓๕๗๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้แจ้งเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ไปให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนดให้
ข้าราชการครูสายงานการสอน (ตาแหน่งครู) ที่ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องขอย้ายได้ปีละหนึ่งครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
โดยยื่นขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว และผู้ยื่นคาร้องขอย้ายต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันยื่นคาร้องขอย้าย สาหรับกรณีการย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ขอย้ายจะต้องมีอายุราชการเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ
- หากมีความจาเป็นเร่งด่วนอาจจะพิจารณาการย้ายมากกว่าปีละ ๒ ครั้ง
๒. และตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๐๗๖/๕๖๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูสายงานการสอน (ตาแหน่งครู) ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในโรงเรียนทุกคนทราบ หากมีข้าราชการครูสายงานการสอน (ตาแหน่งครู) ประสงค์ขอย้ายในปี ๒๕๕๙ ให้ยื่นคาร้อง
ขอย้ายพร้อมแนบสาเนา ก.พ.๗ ฉบับที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเอกสารประกอบคาร้องขอย้ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ หากพ้นกาหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย (สาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาให้แนบมากับคาร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายทุกราย รายละ ๑ ชุด)
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๘ เรื่อง มอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
นางรัตน์สภา ตันตาปกุล ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๘๗๔/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการของตนเอง เมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเดือนละหนึ่งครั้ง
๒. ให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตาแหน่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการของผู้อานวยการสถานศึกษา และข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตาแหน่งในสถานศึกษาไปราชการ
นอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษา กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด
แล้วแต่กรณี
๔. ให้ ผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของ
ตนเอง และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตาแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในจังหวัดหรือภายในเขตพื้นที่
การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด แล้วแต่กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบเดือนละหนึ่งครั้ง
โดยให้ยกเลิกคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๑๖/๒๕๔๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนาเสนอเพื่อแจ้งโรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ๑๓ -

ประธาน
ที่ประชุม

ให้ผู้อานวยการโรงเรียนทาสมุดขออนุญาตไปราชการ ๑ เล่ม และผู้ใต้บังคับบัญชา ๑ เล่ม
หากผู้อานวยการโรงเรียนมีความจาเป็นเร่งด่วนให้ขออนุญาตด้วยวาจากับผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ แล้วจึงส่งสมุดมาขออนุญาตไปราชการ
ทราบ

๔.๙ เรื่อง ขอมอบสมุดสนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน (กลุ่มอานวยการ)
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบสมุดสนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคต
เยาวชนจาก คุณสุรพล – อภิรดี ตันตราภรณ์ เพื่อมอบให้กับนักเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา จานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบสมุดดังกล่าวให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ๆ ละ ๑๗ เล่ม เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา/นักเรียนในสังกัด ทั้งนี้ ขอให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต จัดทาบัญชีว่ามอบให้สถานศึกษา/นักเรียนโรงเรียนใดบ้าง พร้อมทั้งถ่ายภาพพิธีมอบให้
สถานศึกษา/นักเรียน แล้วนาส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
โรงเรียนที่ได้รับสมุดสนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทวิทยา)
๒. โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๓. โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)
๔. โรงเรียนวัดฝาง
๕. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
๖. โรงเรียนวัดโชติการาม
๗. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
๘. โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ)
๙. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๐. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
๑๑. โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๒. โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)
๑๓. โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๑๔. โรงเรียนวัดสาโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
๑๕. โรงเรียนวัดปากน้า (พิบูลสงคราม)
๑๖. โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์ อง
๑๗. โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
ประธาน
ขอให้โรงเรียนวัดปราสาทเป็นตัวแทนในการรับมอบสมุดสนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๐ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
นางฐานิตา เปรมปรีดา
โรงเรียนที่ส่งมาและเบิกจ่ายไม่ทัน ขณะนี้เบิกจ่ายได้แล้ว ๔ โรงเรียน ยังเหลือโรงเรียน
วัดตาหนักใต้ ที่รอข้อมูลจากผู้ขาย และขอเร่งรัด ๒ โรงเรียนที่ยังไม่ได้เบิกเงิน ขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมกราคม
๒๕๕๙
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๑ เรื่อง บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จากัด เสนอ โครงการ Maths-Whizz
เซียนคณิตศาสตร์
คุณกุสุมา มุ่งสวัสดิ์
โครงการ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ คือ ระบบติวเตอร์ออนไลน์ที่คัดเลือกบทเรียน
แอนิเมชั่นให้เหมาะสมกับ “อายุทางคณิตศาสตร์” สาหรับนักเรียนอายุ ๕ – ๑๓ ปี ด้วยปรัชญา Personalised Learning
ที่จะเสริมศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล โดยเชื่อว่า หากนักเรียนทา Maths-Whizz สัปดาห์ละ ๖๐ นาที ติดต่อกัน
เป็นเวลา ๑๒ เดือน อายุทางคณิตศาสตร์ จะพัฒนาขึ้นถึง ๑๘ เดือน ในปีแรกที่ใช้งาน นอกจากนี้ Maths-Whizz
- ๑๔ -

เป็นระบบติวเตอร์ที่เต็มไปด้วยแบบฝึกหัดแอนิเมชั่นที่สนุกสนาน มีระบบสะสมแต้มเพื่อเลี้ยงสัตว์ ระบบท้าชิงกับ
เซียนคณิตศาสตร์อื่น ๆ ได้ทั่วโลก และสามารถเล่นเกมคณิตศาสตร์ได้ด้วย มาพร้อมกับระบบรายงานพัฒนาการ
ทางคณิตศาสตร์แบบ real-time ที่จะเห็นถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง และอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Age) ในแต่ละหัวข้อ
คณิตศาสตร์ สาหรับโรงเรียน นอกจากนี้ยังมี Teachers Resource สื่อการเรียนการสอนหน้าห้องเรียนสาหรับครู
ใช้สอนหน้าห้องเรียนอีกด้วย
ประธาน
ขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จากัด ที่ได้เสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ
ที่ได้รับ แลกเปลี่ยนความรู้กัน ทางานร่วมกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
ที่ประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๖.๑ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
นางจันทณีย์ น้อยพรหม สพฐ. ได้ประชุมโครงการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคัดเลือกแห่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแจ้งโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
โรงเรียนที่เสนอเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ โรงเรียนวัดจันทร์ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ประธาน
ให้โรงเรียนพิจารณาก่อนจึงจะสมัครเข้าโครงการและแจ้งมาที่ สพป.นนทบุรี เขต ๑ อีกครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๖.๒ เรื่อง ปฏิทินกาหนดการทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑ – ป.๖
นางจริยา สวนคล้าย
การทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑ – ป.๖ ตามปฏิทินกาหนดการทดสอบ
วันที่ ๕ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนรับแบบทดสอบที่กลุ่มนิเทศ , วันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนดาเนินการ
ทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย , วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม
๒๕๕๙ การตรวจแบบทดสอบโดยทางโรงเรียน , วันที่ ๒๓ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ รายงานผลโดยกรอกผลการทดสอบ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ส่ง สพฐ. , วันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย นางชื่นฤดี บุตะเขียว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ที่ประชุม
รับทราบ
๖.๓ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
นายพีรากร บุนนาค
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ มีโครงการพัฒนา ๓ โครงการ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่
๒. โครงการพัฒนาไตรภาคี วันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก
- จากผลการประเมินโครงการพัฒนาไตรภาคี การทางานร่วมกับองค์คณะเป็นแบบนอกรูปแบบ การพบปะ
พูดคุยกัน จากการทางานไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้องประชุม ได้มีการถ่ายทอดความรู้ ความคิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป
๓. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่ได้กาหนดวันที่ และสถานที่ ขอปรึกษาหารือกับผู้บริหารสถานศึกษา
ประธาน
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหน
ที่ประชุม
รับทราบ

