
ระเบียบวาระการประชุม  
 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ 

(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง) 
ครั้งที่  1/2564 

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
................................. 

เรื่องก่อนวาระการประชุม   1. บริษัทสยามสไมล์ 
                                   2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานใน
พิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวค าปฏิญาณ เขตสุจริต 
                                    3. การมอบรางวัลและเกียรติบัตร  10 รายการ 
                                    4. แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาใหม่  จ านวน  16  ราย 
                                    5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท า MOU 
กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- 

ระเบียบวาระท่ี     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             3.1  เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
          3.1.1 การประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

 ขณะนี้สมศ.ก าลังประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง ในระบบออนไลน์ 
จาก SAR ปีการศึกษา 2562 ที่สพป.อ่างทอง ส่งให้สมศ. และมีการส่งร่างผลการประเมินคุณภาพภายนอก   
ให้สถานศึกษาทราบ และรับรองร่างผลการประเมินคุณภาพ เพื่อส่งกลับให้ผู้ประเมิน ซึ่ง ระดับคุณภาพผลการ
ประเมินคุณภาพ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ปรับปรุง, ระดับ พอใช้ และ ระดับ ดี  
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 ดังนั้นสถานศึกษาเมื่อได้รับร่างผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมิน  และเห็นว่าผลการประเมิน   
เป็นที่พอใจของสถานศึกษาแล้ว ก็ลงชื่อรับรองผลการประเมิน แล้วส่งกลับให้ผู้ประเมิน แต่ถ้าสถานศึกษาอ่าน
ร่างผลการประเมินแล้วเห็นว่าผลการประเมินคุณภาพที่ได้รับต่ ากว่าความเป็นจริง ก็ไม่ต้องรับรองผลการ
ประเมิน และร้องขอให้ผู้ประเมินมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาได้ ซึ่งถ้าผู้ประเมินมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาผลการ
ประเมินจะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ปรับปรุง,พอใช้, ดี, ดีมาก และ ดีเยี่ยม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.2. การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ก าหนดสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2564  
โดยใช้โรงเรียนของตนเองเป็นสนามสอบ ใช้ครูในโรงเรียนเป็นกรรมการด าเนินการสอบทั้งหมด  ตรวจข้อสอบ    
ให้คะแนน และโรงเรียนต้องกรอกคะแนนในระบบ NT Access ให้สพฐ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.3 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National  
Educational Test: O-NET) นักเรียนสมัครใจสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563โดยศูนย์สอบ(สพป.อ่างทอง)จัดสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนละ 1 สนาม
สอบ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 อ าเภอละ 1 สนามสอบ โดยสอบจะด าเนินการสอบ วันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2564 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.4. การประเมินความสามารถผู้เรียนด้านภาษา และด้านคิดค านวณนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3(ภาคบังคับ) ปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดสอบ 
วันที่ 24 มีนาคม 2564  โดยใช้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปจะใช้โรงเรียนของตนเองเป็นสนามสอบ 
ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 7 คน จะต้องเคลื่อนย้ายนักเรียนไปสอบร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     3.2  เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 
     3.2.1   การจัดสรรงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2.2  การขอจัดตั้งงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2.3  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           3.3  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                           3.3.1  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 

2. รับสมัคร ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 

4. ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 

5. สอบข้อเขียน  
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ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 

7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ 30 เมษายน2564 

จ านวนต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน  
37 ต าแหน่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 1 ต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก จ านวน (ต าแหน่ง) หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ 3  

2 คอมพิวเตอร์ 1  

3 ดนตรีไทย 1  

4 ดนตรีศึกษา 2  

5 ปฐมวัย 4  

6 ประถมศึกษา 1  

7 พลศึกษา 5  

8 ภาษาไทย 11  

9 ภาษาอังกฤษ 5 สพม.เขต 5 (1) 

10 วิทยาศาสตร์ 4  

11 สังคมศึกษา 1  

 รวม 38  

 
           3.4  เรื่องจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 3.4.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 3 รายการ รวม 5 คน  ได้แก่  
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1. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ด าเนินการ
คัดเลือก ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง มีผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ  จ านวน 3 รายคือ 

1.1  นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทผู้บริหารการศึกษา 
 1.2  นางอัญชลี  ชูจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.3 ประเภทครูผู้สอน คือนางกฤษณา  กลีบจ าปา ครู โรงเรียนวัดไชโย ได้รับโล่ประกาศ              
เกียรติคุณประเภทครูผู้สอน 

2. รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี พ.ศ. 2563  โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน สกสค.) ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระดับชาติ  ส าหรับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล  กลุ่มท่ี  2  ผู้ปฏิบัติงาน          
ด้านการศึกษา ได้แก่  นางสุณี  บุญเลิศ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งได้รับรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล               
จ านวน 50,000 บาท 

3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18  พ.ศ. 2564  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18  พ.ศ. 2564  ส าหรับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้แก่ นายพงศธร  อ่วมกลัด   ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง   
ซึ่งได้รับโล่รางวัล เข็มกลัด ตรา สพฐ. และเกียรติบัตร สพฐ. 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอยกย่องเชิดชูเกียติและขอแสดงความยินดี       
กับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           3.5  เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          3.6  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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            3..7  เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.8  เรื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           3. 9  เรื่องจากกลุ่มกฎหมายและคดี      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           3.10  เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอืน่  ๆ  (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

เลกิประชุมเวลา.......12.00....น. 
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