การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจาเดือน

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 มีการเสริมสร้างนโยบายของความซื่อสัตย์ สุจริตให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทุกคนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ โดยมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับโดยสอดแทรกเนื้อหาสาระของการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ไร้ความเสี่ยง ปลอด
จากทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจาเดือน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม
อุดมการณ์ในความซื่อสัตย์สุจริตนาไปขยายผลให้กับครูและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหา
ของชาติบ้านเมืองในเรื่องการทุจริตที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

วัน จั น ทร์ ที่ 25 มี น าคม 2562 นายไพทูร ย์ อรุ ณ ศรีป ระดิษ ฐ์ ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หลังจากทากิจกรรมเขตสุจริต โดยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และ
กล่าวคาปฏิญญาเขตสุจริต นายไพฑูรย์ อรุณศรีระดิษฐ์ ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้แ จ้งข้อราชการ
เรื่องต่างๆ ที่ส าคัญโดยมีวาระที่เกี่ยวเนื่องกั บการปฏิบัติงานที่ประเด็น ให้ผู้ บริหารสถานศึ กษาและข้าราชการได้รับทราบ
รายละเอียดประกอบตามรายงานการประชุมเอกสารดังแนบ

รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
........................................
ผู้มาประชุม

1. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
2. ผู้อานวยการกลุม่ ในสพป.นครปฐม เขต 1 จานวน 7 คน
3. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 จานวน 121 คน

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.วอุษา ใหญ่ไล้บาง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

2. นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
3. น.ส.ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

4. น.ส.พชรมน มีแสงพันธ์
5. น.ส.นิภารัตน์ เชื้อชาย

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

1. น.ส.วิไล คชศิลา

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

2. นางจรรยาพร ยอดแก้ว
3. นางพัตรา เมฆประยูร

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

4. น.ส.บงกช ยิ้มหนองโพธิ์
5. น.ส.ณัฐิกา สุรยิ าวงษ์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

6. นางวิไล เรียนทัพ
7. นางสมใจ กายเย็น
8. นางเบญญพัฒน์ สุอมรา

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

ศึกษานิเทศก์

9. นางจีรณะ นามสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
10. น.ส.ณัฎฐณิชชา รินรดาพงศ์สริ ิ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
11. นายอธิพงษ์ รักคง
12. นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้างประจา

13. นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ

ลูกจ้างชั่วคราว
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09.00 น.

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวชื่นชมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สวมใส่
เครื่องแบบมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ชุมทราบ
1. การปฏิบัติงาน
ประธานแจ้งว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนขอให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีความสุข
เรื่องใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานใดๆ ต้องคานึงถึงความถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการบริหารจัด การ
ภายในโรงเรีย นแบบมี ส่ว นร่ วม และควรมี ห ลัก ยึด ในการปฏิบั ติง าน หากเราประสานความร่ว มมื อด้ วยดี
กับ ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษา เขต 1 หากมี เ หตุใดๆ ก็ จ ะได้ช่วยเหลือกั นให้ผ่านไปได้ด้วยดี
เช่ น บางเรื่ อ งที่ ผู้ บ ริ ห ารคนเดิ ม เคยปฏิ บั ติ แ ต่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ก็ ค วรปรั บ เปลี่ ย นและปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ดั ง นั้ น
จึงควรระมัดระวังในเรื่องการใช้อานาจที่มีไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวขอบคุณโรงเรียนที่รับทราบบทบาทหน้าที่
ของตน และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. การสรุปผลการจัดการศึกษา
ประธานแจ้งว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และ
สิ่ง ที่จ ะนาไปพั ฒนาการศึกษาในปีก ารศึกษาหน้า และพร้อมทั้ งพิจ ารณาว่าจะเดินหน้าปฏิบัติง านกั นอย่ างไร
ต้องการให้ทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลสาเร็จ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลคะแนน O-NET เอกสารตาม QR Code
ประธานแจ้งว่า จะให้ความสาคัญกับเรื่องวิชาการกับสถานศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่อง
ผลการทดสอบ O-NET จากผลการทดสอบคะแนนจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ผลงานของเราอยู่ในระดับใด ขอชื่นชม
โรงเรียนที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับต้น ๆ และโรงเรียนที่ผลสูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นขอให้โรงเรียนทีผลคะแนนอยู่
ในระดับล่าง คือ 10 ลาดับสุดท้ายขอให้มีการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กทาให้วิเคราะห์ได้ว่าไม่ได้มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV แบบจริงจัง ทั้งนี้ผลโดยภาพเฉลี่ยระดับประเทศได้เลื่อนขึ้นจาก 44% มา
เป็น 46 % ซึ่งอาจดูน้อยเกินไป ประธานได้ม อบหมายให้ นางจรรยาพร ยอดแก้ว ชี้แจงรายละเอียด
(เอกสารตาม QR Code)
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประธานแจ้ง ว่ า ขณะนี้ส พฐ. ได้ ก าหนดให้ ส านั ก งานเขตฯ ตั้ ง กรรมการขึ้น มา 1 ชุ ด
เพื่อพิจารณาจัดสรรเม็ดเงินให้กับโรงเรียน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีประมาณ 10 ท่าน โดยมีผู้อานวยการ

-3สานัก งานเขตพื้ นที่เ ป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย มีนายดุสิต หังเสวก ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 4 ท่านมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง
และขนาดเล็ก ครูอีก 4 ท่าน มาจากโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ท่าน ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 2 ท่าน แล้วมาประชุมกัน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าโรงเรียนที่มีครูผู้ช่วย 2 คนจะได้เม็ดเงิน 2.5 จาก 3% โรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะได้
ประมาณ 3.5 – 3.6 ซึ่งเกิดความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นที่ประชุมจึงมติให้โรงเรียนทุกแห่งบริหารเม็ดเงินโดย
นับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ให้ 2.90 เพื่อให้โรงเรียนไปใช้บริหารจัดการ โดยดาเนินการจัดทากฎ ก.ค.ศ.โดย
เคร่งครัด โดยผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้อง ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม จากเดิม 3 เดือน 15 วัน เช่น หากบรรจุวันที่ 25 มีนาคม ปีนี้จะครบปีคือวันที่ 24 มีนาคม
ปีหน้า การลา การมาสาย การขาดราชการบ่อยครั้งอยู่เนื่องๆ ให้ไปดูระเบียบการลาว่าในรอบ 6 เดือนสามารถลา
กิจ ลาป่วย ได้กี่วัน เพราะจะมีผลถ้าถูกฟ้องเหตุเพราะการขัดแย้งระหว่างครู หากครูคนนั้นไม่ได้เลื่อนเงินเดือนจะ
ทาให้มีเงินเหลือแทนทีจ่ ะได้แบ่งสรรกันไป ควรดาเนินการจัดทาเรื่องการลาให้เป็นระบบจะได้นามาใช้
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนต่อไป
ขณะนี้จ ะมี โ ปรแกรมตามที่ ก ลุ่ม บริห ารงานบุค คลได้เ คยดาเนินการแจกให้ กั บ ทุ ก โรงเรีย น
ดาเนินการตามผลการประเมิน ในปีนี้ยังไม่เข้มข้นเพราะรูปแบบการประเมินว่าจะใช้แบบการประเมินเก่าหรือใหม่
หากใช้การประเมินแบบเก่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแจ้งกรอบการประเมินตามตัวบ่งชี้ ของ 6 เดือนที่ผ่านมา
ให้กับผู้รับการประเมินทราบ หากดาเนินการแล้วมีเม็ดเงินเหลือจะต้องนามาคืนสานักงานเขตแล้วทาตัวสารอง
ส่งมา ทั้งนี้โรงเรียนขนาดเล็กๆ หากไปดาเนินการแล้วได้ 2.5 ทั้ งโรงเรียนก็ขอให้ดาเนินการทาบัญชีสารองมา
ทั้งหมดจะได้หรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา กาหนดให้เป็นจุดทศนิยมข้างหลังเป็นหลัก
ศูนย์ เช่น 3.00 , 2.90 อย่ากาหนดเป็น 2.65 ขอให้เลขตัวท้ายเป็นเลขศูนย์ การใช้เม็ดเงินจะมียอดคงเหลือ
เนื่องจาก ติดขั้นที่น้อยที่สุดจุดหนึ่งที่ใช้เงิน 20 บาทก็จะมีเงินเหลือมาทีส่ านักงานเขตประมาณ 19 บาท ต่าสุดก็
ประมาณศูนย์บาท ติดลบ 2.50 บาทไม่ได้ หลังจากดาเนินการแล้วให้ นารายละเอียดส่งสานักงานเขตฯ ภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2562 วิธีการบริหารให้กาหนดตามกลุ่ม ดี ดีมากและดีเยี่ยม หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะกรรมการอาจจะกาหนดว่า คนที่ได้ 2.90 ขึ้นไปจะอยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสถานศึกษาต้องประกาศผลไว้ที่
โรงเรียน ส่วนเงินกองกลางที่โรงเรียนนามาคืนให้ คณะกรรมการจะนามาจัดสรรเพิ่มเติมให้กับบุคคลที่เคยได้รับ
รางวัลดีเด่นต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้กลุ่มบริหารงานบุคคล ถ้าเป็นไปได้ใน
วันที่เข้ามาสอบถามขอให้นาโน๊ตบุ๊คมาด้วยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
5. การพัฒนาผู้บริหาร
ประธานแจ้ง ว่า ส าหรับ ในเรื่องดัง กล่าวนี้ ส านัก งานเขตได้แจ้ง รายละเอียดให้ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาได้รับทราบบ้างแล้ว และต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ไปเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ให้ได้ทุกคน

-4ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคี กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
และผู้รักษาการ กาหนดจัดในระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2562 ณ เกาะกรูด จังหวัดตราด ทั้งนี้จะมีวิทยากร
ทีมีความรู้ความสามารถและเป็นมืออาชีพมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหากผู้บริหาร
สถานศึก ษาท่ านใดไม่ ส ามารถไปได้ ขอให้แจ้ง ได้ที่ ผู้อานวยการส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครปฐม เขต 1 และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง ผู้อานวยการวัดหนองเสือ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้
สรุป จานวนผู้ที่ มีความประสงค์จะไปนาไปดาเนินการในเรื่องที่เ กี่ ยวข้อง การไปร่วมกิจ กรรมในคราวนี้ห าก
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ านใดจ่ายส่วนต่าง 1,600 บาทแล้วควรไป แต่ถ้าจะไม่ ไปก็ไม่ ควรจ่ายเงิน อนึ่ง การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องราชการที่ผู้บริหารทุกคนพึงเข้าร่วมกิจกรรมการพั ฒนาดังกล่าวประธานแจ้งเพิ่มเติม
ว่ า ในระหว่ า งวั น ที่ 28 มี น าคม – 5 เมษายน 2562 ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตฯ จะไปอบรม นบส.
และอบรมลู ก เสื อ ที่ ค่ า ยวชิ ร าวุ ธ อนึ่ ง กิ จ กรรมการพั ฒ นาในครั้ ง นี้ จ ะใช้ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น ประมาณ
900,000 บาท(เก้าแสนบาทถ้วน)
6. นโยบายห้องเรียนคุณภาพ
ป ร ะ ธ า น แ จ้ ง ว่ า ข ณ ะ นี้ ส า นั ก ง า น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ส รุ ป ห้ อ ง เ รี ย น คุ ณ ภ า พ
โดยมี การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการออกไปประเมิ น ผลการประเมิ นห้องเรียนคุณภาพมี ผลอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ
ประสบผลสาเร็จประมาณ 70% มีหลายโรงเรียนที่ยังอยู่ในระดับเดิมที่ไม่มีการพัฒนา ผลการประเมิน ห้องเรียน
คุณภาพจะสะท้อนถึงโรงเรียน หากมองภาพแล้วจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 หมายถึงภาพ
ลวงตา องค์ป ระกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 3 ผลที่เ กิดขึ้น และส านักงานเขตมี
เป้าหมายว่า หลังจากโรงเรียนเปิดเทอมจะออกไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่มีผลการประเมินต่า ปีหน้าจะมีการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพที่มีรายละเอียดที่ลึกลงไป
7. การบริหารโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประธานแจ้งว่า การบริหารโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และกลุ่มบริหารการเงินและพัสดุของเขต สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งมาเรื่องการบริหารจัดการเงิน
โครงการอาหารกลางวัน เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานไม่ทราบว่าขณะนี้โรงเรียนทราบหรือยัง ผู้อานวยการสานักงาน
เขตได้ส่งรายละเอียดเข้าไปที่ไลน์กลุ่ม OBEC ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกระทรวงการคลังมีหนังสือสั่งการ
เรื่องแนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้ค่ารายหัวละ
20 บาท หากมีเงินเกินจะทาอย่างไร เกิน 500,000 บาท ซึ่งประธานจะดาเนินการส่งไปไลน์กลุ่ม OBEC ผู้บริหาร
อีก ครั้ง ขอให้ ผู้เ ข้ าประชุ ม ทุ ก ท่ า นเข้ าไปดูร ายละเอี ย ดพร้ อ มๆ กั น และประธานจะถื อว่ า ณ วัน นี้ ได้ แ จ้ ง
รายละเอียดของแนวปฏิบัติ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ดังนี้
1. แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร

-52. จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
3. จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสาเร็จ
โรงเรียนจะต้องดาเนินการตามแนวปฏิบัติรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นหากโรงเรียนปฏิบัติไม่
ถูกต้องขอให้ไปปรับเปลี่ยนวิธีการ หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่สุ่มเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ส่งรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ ศธ 04058/547
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดจาก QR Code ตามภาพข้างล่าง

และที่ https://goo.gl/NTY4aa
มติที่ประชุม
มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2562)
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยนางสาวพยงค์ เมืองโคตร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ได้มาชี้แจงรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ของโปรแกรมการคานวณเงินเดือนตามวิธีการดาเนินการ
แบบใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา โดยนางจรรยาพร ยอดแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ได้ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจัดรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง

https://qrgo.page.link/aXT9

-6ในการนี้ประธานได้ชี้แจงเพิม่ เติมว่า ปัจจุบันนี้ข้อสอบได้เปลี่ยนจากสถาบันทดสอบฯ มาเป็นของ สสวท.แล้ว
จากรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ ในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเพิม่ ขึ้นถึง 3 วิชา
วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนรวมเพิม่ เป็น 2.59 มีนักเรียนได้เต็ม 100 คะแนน
35 คน ภาษาอังกฤษ 8 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีเพิ่มขึ้นถึง 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ คะแนนรวมเพิม่ ขึ้น 2.51 จากเดิมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นเพียง 1 วิชา คือ วิชากาษาไทย
แต่ปีที่ผ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นเพียง 2 วิชา ขณะนี้หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้มีการปรับใหม่ และกล่าว
ชมเชยสถานศึกษาที่ผลคะแนนอยู่ในระดับสูง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน มีเรื่องที่จะต้องสถานศึกษาดังนี้
1. ขณะนี้กลุ่มนโยบายและแผนได้ดาเนินการจัดส่งนโยบายของสพฐ. ปี 2562 ได้ดาเนินการ
จัดส่งให้ในช่องของทุกโรงเรียนแล้ว พร้อมส่งไฟส์ PDF ทั้งนี้ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่ได้ถอดนโยบายไปยัง
แผนของเขตเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนไปปรับตามนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมรายงานการจัดการศึกษา ปี 2561
2. การจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินรายหัว สพฐ.จะจัดสรร
งบประมาณให้เป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 มี 5 รายการ มีค่าหนังสือเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนจะใช้
ข้อมูล 10 มิถุนายน ของปีนั้น ๆ จัดสรร 70% ของฐานข้อมูลเดิม เช่น ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนพฤษภาคม
จะต้องใช้ข้อมูล 10 มิถุนายนของปีนั้น แต่เนื่องจาก 10 มิถุนายน ยังมาไม่ถึงจึงใช้ชั้นเคลื่ อนเป็นเกณฑ์จัดสรรใน
ภาคเรียนที่ 1 สาหรับ 30% จะจัดสรรตามข้อมูลจริง กรณีโรงเรียนใดได้ 70% ไปแล้วเกินวงเงินภาคเรียนที่ 2 จะ
ไม่ได้รับจัดสรรในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่ได้ส่งสาเนาหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อแจ้งให้สถานศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว
ประธานแจ้ง เพิ่ มเติม ว่า ขณะนี้โรงเรียนในสังกั ดส านักงานเขตของเรามีผู้บริหารสถานศึกษา
ครบเกือบทุกโรงเรียนแล้ว ยังเหลืออีกประมาณ 8 โรงเรียนเท่านั้นที่ยังไม่มี สาหรับที่เหลือคาดว่าจะได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขณะนี้กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดสรรงบประมาณให้โ รงเรียนแล้ว
ดังนั้นสถานศึกษาควรดาเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์ ขอความร่วมมือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งเก่าและใหม่ ผู้รักษาการ ดูแลโรงเรียนหากจะทาการใดๆ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

-73.5 การลาออกจากราชการของบุคลากรทางการศึกษา
ประธานแจ้งว่า นายสุธี เพิ่มพูนขันติสุข ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
และ นางภาธินี แพลอย นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ได้ลาออกจากราชการ มีผลวันที่ 4 เมษายน 2562
ทาให้บุคลากรในกลุ่มการเงินขาดแคลนบุคลากร ในระหว่างนี้การดาเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินอาจจะไม่คล่อง
เหมือนเช่นทีผ่ ่านมา
ที่ประชุม
รับทราบ
3.6 การจัดการอบรมตามโครงการ อบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กบั ประเทศไทย
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ หลักสูตรจิตอาสา
904 ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” “หลักสูตรหลักประจา” รุ่น 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า
เป็น
แม่พิมพ์” ให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 และส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 2
ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว เป็นการขยายผลโครงการจิต อาสาเป็นการขยายผลโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมได้รบั ทราบประวัติศาสตร์
ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจการดาเนินงานด้านจิตอาสา
ตามแนวพระราชปณิธาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร สาหรับกาหนดการ
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 ขอเชิญร่วมโครงการสานักงานสุขใจร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้าพระ รดน้า ดาหัว สืบสาน
ประเพณี ส งกรานต์ป ระจ าปี 2562 ตามโครงการ ส านั ก งานสุ ขใจร่ วมสื บ สานประเพณีไ ทยวัน สงกรานต์
ในวัน พฤหัส บดี ที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้อ งประชุม พระพรหมเวที ชั้น 3 ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษ า
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การจัดซื้อจัดจ้าง
ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง หากจะดาเนินการเรื่องการจัดซือ้ จัดจ้างขอให้ดาเนินการตาม
ระเบียบให้ถูกต้องอย่าให้มีกรณีหรือมีประเด็น
มติที่ประชุม
รับทราบ

-83.9 ประธานเน้นย้า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งองค์ประกอบของตัวชี้วัดการประเมิน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูตามแนวใหม่ให้กับข้าราชการครูในสังกัดทราบ ตามว.20 ซึ่งเป็นของใหม่
โดยผู้บริหารสถานศึก ษาจะมีแบบการประเมินประสิท ธิภาพ วิธีการ รูปแบบจะเป็นไปตามบริบ ทของแต่ล ะ
โรงเรียนซึ่งจะแตกต่างกันไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.11 วิทยาการคานวณ
ประธานในที่ประชุม ได้บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเกี่ยวกับ
วิทยาการคานวณ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้สกู่ ารพัฒนาประเทศ” สรุปได้ดังนี้
1. วิทยาการคานวณ” คือวิชาที่ปรับหลักสูตรมาจากวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อไปนี้เด็กตั้งแต่ประถม ถึงระดับมัธยม จะได้ร่าเรียนกัน ถือว่าเป็นวิชาบังคับนะครับ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พอเปิดเทอมพฤษภาคมปี 2561 ก็เริ่มเรียนแล้ว
2. เนื้อหาของวิทยาการคานวณจะครอบคลุมวิชาเหล่านี้ในระดับพื้นฐาน
ประกอบด้วย
2.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.2 เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 การรู้ดิจทิ ัล
3. หัวใจของวิชานี้คือ พื้นฐานการคิดเชิงคานวณ ที่มี 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ การแบ่ง
ปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย, การมองหารูปแบบของปัญหา, การคิดเชิงนามธรรม และออกแบบขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาซึ่ง 4 องค์ประกอบนี้จะแทรกซึมอยู่ในทุกระดับของหลักสูตร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10 ประธานได้เรียนเชิญ นายชนะพงศ์ สาระ ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนองโพธ์
บรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับ PLC ให้กับผู้เข้าประชุมในวันนี้เพื่อนาความรู้ ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับสถานศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

-9–
ระเบียบวาระที่ 5
มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.

(นางวิไล เรียนทัพ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

