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ระเบียบวาระการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ครั้งที่ 7 / 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
---------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2560 จานวน 6 โรงเรียน
2. มอบเกียรติบัตรรางวัล “Best Practice” การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ 3 โรงเรียน 4 รางวัล
3. มอบเกียรติบัตรรางวัล ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัด และประจาปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้อาเซียนงานวิจัย
นวัตกรรมโรงเรียนในฝันและห้องสมุด
5. การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2560 โดยการ
จัดการแข่งขันในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
จึงขอขอบคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนบ้านเขามะกา โรงเรียนบ้านหนองเตียน และ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ที่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องสถานที่
และบุคลากรในการจัดสถานที่ประสานการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย ไว้ ณ โอกาสนี้
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม ....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 6 กันยายน 2560)
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. ขอขอบคุณ สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมบริจาคเงิน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.1) เงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ มีดังนี้
1) เด็กชายพรชัย ลือทองจักร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2) เด็กหญิงสุธิศา สีดาสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
3) เด็กหญิงชลธิชา เขียวกิ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
รายชื่อผู้บริจาคแนบท้ายวาระประชุม
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โรงเรียนที่บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้เพิ่มเติม มีดังนี้
-โรงเรียนบ้านคลองหินปูน จานวน 800.00 บาท
-โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี จานวน 600.00 บาท บริจาคให้แก่
1) เด็กชายจีรพัส บุสสะดี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังวน
2) เด็กหญิงรุ้งตะวัน บุสสะดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังวน
1.2) เงินเข้ากองทุนนิธิคุณธรรมนาความรู้ (คนรักเด็ก) ในอุปถัมภ์พระราชธรรมภาณี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
ตามโครงการ “10 บาทของท่าน แบ่งปันเพื่อเด็ก”ยอดเงินบริจาค ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 22 พฤศจิกายน 2560
รวมทั้งสิ้น 3,078.00 บาท (สามพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) สรุปยอดเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
คงเหลือ 339,738.64 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทหกบาทหกสิบสี่สตางค์)
รายละเอียดแนบท้ายวาระประชุม
สาหรับสถานศึกษาใดที่มีนักเรียนจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ให้รายงานข้อมูลส่วนตัวเด็ก
สภาพครอบครัว รายได้ของครอบครัว ภาพถ่าย และข้อมูลอื่น ๆ โดยละเอียด เพื่อจะได้พิจารณานาเงินกองทุนฯ
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งจะได้ประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือต่อไป
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม............................................................................................................................. ...............................................
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้สถานศึกษา ดังนี้
1.1 สพฐ. ได้ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนารุ่นที่ 8 และประกาศผลการคัดเลือก
กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระคุณรัตนตรัยทานองสรภัญญะระดับประเทศ ดังนี้
(1) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนารุ่นที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1.1 โรงเรียนบ้านวังรี อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
1.2 โรงเรียนบ้านโคกน้อย อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
1.3 โรงเรียนบ้านคลองทราย อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
(2) การประกวดคัดเลือกกิจกรรม สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ประจาปีการศึกษา 2560 คือ โรงเรียนบ้านหินกอง อาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
1.2 สพฐ. ได้ประกาศโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ 2 ระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1. โครงงานประวัติศาสตร์ “ของดีบ้านฉัน” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองไทร อาเภอเมืองสระแก้ว
1.1 เด็กหญิงกนกวรรณ ด่านเขตแดน
1.2 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศาลารัมย์
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1.3 เด็กหญิงธนัญญา เสวันนา
1.4 นางราตรี ทารัตน์ (ครูที่ปรึกษา)
2. หนังสือเล่มเล็ก “ของดีบ้านฉัน” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองไทร อาเภอเมืองสระแก้ว
2.1 เด็กหญิง รุจิรา อินแสง
2.2 เด็กหญิงนฤมล เสวันนา
2.3 เด็กหญิงเยาวภา คาแสน
2.4 นางราตรี ทารัตน์ (ครูที่ปรึกษา)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
1. โครงงานประวัติศาสตร์ “ภูมิปัญญาหมอตาแย” ได้รับรางวัล เหรียญทอง ได้แก่
โรงเรียนบ้านใหม่หนองไทร อาเภอเขาฉกรรจ์
1.1 เด็กหญิงกรรณิการ์ โมกหอม
1.2 เด็กหญิงวนิดา ชัยหานาม
1.3 เด็กหญิงนฤมล พิจิต
1.4 นางสาวอรัญญา แสนกล้า (ครูที่ปรึกษา)
1.5 นางสาวจินตนา พางาม (ครูที่ปรึกษา)
2. หนังสือเล่มเล็ก “ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว” ได้รับรางวัล เหรียญทอง ได้แก่
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น
2.1 เด็กชายตะวัน ยศพารา
2.2 เด็กหญิงเรนุภา วงษ์สา
2.3 เด็กหญิงฐานิดา โพธิ์ทอง
2.4 นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง (ครูที่ปรึกษา)
3. โครงงานประวัติศาสตร์ “โคกปี่ฆ้องชุมชนของเรา” ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบารุง) อาเภอเมืองสระแก้ว
3.1 เด็กหญิงมุทิตา นกน่วม
3.2 เด็กหญิงนริศรา เวชโสม
3.3 เด็กหญิงสลิตา รักสัตย์
3.4 นางสาวสุชาดา ดีเหมือน (ครูที่ปรึกษา)
3.5 นางสาวสมใจ บุตรสา (ครูที่ปรึกษา)
4. หนังสือเล่มเล็ก “โคกปี่ฆ้องชุมชนของเรา” ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบารุง) อาเภอเมืองสระแก้ว
4.1 เด็กหญิงมุทิตา นกน่วม
4.2 เด็กหญิงนริศรา เวชโสม
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4.3 เด็กหญิงสลิตา รักสัตย์
4.4 นางสาวสุชาดา ดีเหมือน (ครูที่ปรึกษา)
4.5 นางสาวสมใจ บุตรสา (ครูที่ปรึกษา)
5. โครงงานประวัติศาสตร์ “กล่าวขานตานานบ้านทุ่ง” ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น
5.1 เด็กหญิงอรพินท์ ศรีนารักษ์
5.2 เด็กหญิงนิภาวรรณ สังข์ทอง
5.3 เด็กหญิงธิดาลักษณ์ เรืองรอง
5.4 นางเพ็ญสุข เรืองนาม (ครูที่ปรึกษา)
5.5 นายรุจฐวัฒน์ อินทะนะ (ครูที่ปรึกษา)
6. หนังสือเล่มเล็ก ”นิทานบ้านทุ่ง” ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น
6.1 เด็กหญิงอรพินท์ ศรีนารักษ์
6.2 เด็กหญิงนิภาวรรณ สังข์ทอง
6.3 เด็กหญิงธิดาลักษณ์ เรืองรอง
6.4 นางเพ็ญสุข เรืองนาม (ครูที่ปรึกษา)
6.5 นายรุจฐวัฒน์ อินทะนะ (ครูที่ปรึกษา)
7. หนังสือเล่มเล็ก “ปราสาทเขาน้อยมรดกทางวัฒนธรรม” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ได้แก่
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า อาเภอเขาฉกรรจ์
7.1 เด็กหญิงฑิตยา สุตคาต
7.2 เด็กหญิงเพ็ญศิริ โพธิ์นอก
7.3 เด็กหญิงวิรัษภรณ์ ประดิษศรี
7.4 นางสาวมะลิวรรณ รัตน์ประภา (ครูที่ปรึกษา)
รางวัลระดับประเทศ การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์
และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ได้รางวัลชมเชย นางสาวอรัญญา แสนกล้า โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ผลงานโครงงานประวัติศาสตร์ “ภูมิปัญญาหมอตาแย” จึงขอประกาศเชิดชูเกียรติกับผู้รับรางวัล
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2. การจัดการเรียนการสอนอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2.1 ผลการสอบการอ่านการเขียน ชั้น ป.1
-อ่านได้ตามหลักสูตร ร้อยละ 92.99 เขียนได้ตามหลักสูตร ร้อยละ 76.12
2.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เห็นชอบให้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ดังนี้
การดาเนินการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียน
1.รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีผลการอ่านการเขียน
ในระดับปรับปรุง
2.จัดทาประมวลคามอบให้โรงเรียนในสังกัดไปใช้ในการ
ซ่อมเสริม
3.แจ้งโรงเรียนดาเนินการซ่อมเสริมด้วยวิธีการหลากหลาย
4.กากับนิเทศติดตาม (เน้นนักเรียนที่มีปัญหา)
5.คณะกรรมการฯ ดาเนินการ
-ตามไปดูหนูอ่านหนังสือ
-ตามไปดูหนูเขียนหนังสือ
6.มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

1.ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการอ่านการเขียนใน
ระดับปรับปรุง โดยเน้นประมวลคาของเขตพื้นที่
การศึกษา
2.รายงานผลการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการอ่าน
การเขียน ในระดับปรับปรุง เดือนละ 1 ครั้ง
(ทางระบบ)

2.3 การดาเนินการในภาคเรียนที่ 2
-แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการอ่านการเขียนในระดับปรับปรุง ทางเว็บไซต์เขตพื้นที่ (ต้นเดือนพฤศจิกายน)
-ซ่อมเสริมการอ่านการเขียน โดยใช้ประมวลคาที่เขตพื้นที่จัดส่งให้ (ต้นเดือนพฤศจิกายน)
-บูรณาการการสอนเขียนเรื่อง การฟัง การดู การพูด การอ่านรู้เรื่อง โดยใช้ข้อความ เรื่องราว วรรณกรรม
2.4 ภาระงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561
1.การสอนตามรูปแบบการสอนอ่านเขียนของโรงเรียนบ้านหนองแก
-ติดตามผลการซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
-ปรับปรุงคู่มือการสอน โดยเพิ่มประโยค ข้อความ เรื่องราวในแต่ละชุด
2. จัดทาคู่มือการสอนจับใจความสาคัญ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-4 มอบให้โรงเรียนในสังกัด
3. จัดทาคู่มือการสอนสรุปความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มอบให้โรงเรียนในสังกัด
4. จัดอบรมครูเกี่ยวกับการสอนโดยใช้คู่มือที่จัดทาขึ้น
5. กากับ นิเทศติดตาม
3. การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
3.1 สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตารางโครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ http://bet.obec.go.th/index/
3.2 สถานศึ กษาสามารถตรวจสอบตารางโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึก ษา 2560
Test-Blueprint (O-NET) ป.6 และ ม.3 ได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212
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3.3 การบริการข้อสอบ Pre O-NET แก่เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
O-NET ของ สทศ.สพฐ.
3.4 จะมีข้อสอบมาตรฐานเพื่อบริการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-NET จานวน 4 วิชาหลัก
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3
3.5 จะจั ดส่ งข้อสอบ Pre O-NET ให้ เขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา ในช่ว งกลางเดื อนธันวาคม 2560
และส่ งเฉลย พร้ อมแบบฟอร์ มวิเคราะห์ผ ลการสอบเพื่ อแก้ ไขเด็กรายบุ คคล
4. รูปแบบข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560 ของ สทศ.สพฐ.
4.1. รูปแบบข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา มีดังนี้ ข้อ 1-27 เป็นรูปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน
(แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) ข้อ 28-29 เป็นรูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน (แต่ละข้อมีคะแนน 0,1,2 คะแนน)
และข้อ 30 เป็นรูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน (มีคะแนน 0,2,4 คะแนน)
4.2 รูปแบบข้อสอบวัดความสามารถด้านคานวณ มีดังนี้ ข้อ 1-27 เป็นรูปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน
(แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) ข้อ 28-29 เป็นรูปแบบเติมคา ข้อละ 1 คะแนน (แต่ละข้อมีคะแนน 0,1 คะแนน) และข้อ 30
เป็นรูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 6 คะแนน (มีคะแนน 0-6 คะแนน)
4.3 รูปแบบข้อสอบวัดความสามารถด้านตุผล มีดังนี้ ข้อ 1-27 เป็นรูปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน
(แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) ข้อ 28-29 เป็นรูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน (แต่ละข้อมีคะแนน 0,1,2 คะแนน)
และข้อ 30 เป็นรูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน (มีคะแนน 0,2,4 คะแนน)
5. การสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5.1 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
5.2 หน่วยงานที่ออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือ สสวท.
5.3 ข้อสอบวิชาภาษาไทยที่เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ/อัตนัย มีน้าหนักคะแนน เป็น 20%
6. กาหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
6.1 การสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการจัดสอบจะดาเนินการสอบ
ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
6.2 การประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
1) ชั้น ป.2 ป.4 และ ชั้น ป.5 จัดสอบระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561
2) ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.2 จัดสอบระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2561
6.3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.1 จัดสอบระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
(ประกาศผล 2 เมษายน 2561)
6.4 การสอบ NT ชั้น ป.3 จัดสอบวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ประกาศผล 30 เมษายน 2561)
6.5 การสอบ O-NET
ชั้น ป.6 จัดสอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศผล 25 มีนาคม 2561)
ชั้น ม.3 จัดสอบระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)
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7. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560 ให้โรงเรียนดาเนินการนาเข้าข้อมูล
นักเรียนที่มีสิ ทธิ์ส อบการอ่านชั้น ป. 1 และการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
ผ่านระบบ NT Access โดยใช้ User ID และ Password ที่ สพป. ขึ้นไว้ใน Remote drive กลุ่ มนิเทศฯ
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม .................................................................................................................................. ..................................
กลุ่มนโยบายและแผน
1. งานนโยบายและแผน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
1.ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 กับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับ
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีงบประมาณ 2560
กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และจุดเน้นการดาเนินงาน ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนคิดเป็น สื่อสารได้ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย
2) กลยุทธ์
2.1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
2.2) การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
2.3) แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4) ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
2.5) ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
3) จุดเน้นการดาเนินงาน
3.1) จุดเน้นด้านการอ่าน
3.2) จุดเน้นด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.3) จุดเน้นด้านการคิดสร้างสรรค์
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

"ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี

"คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2560-2579

และการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"

แนวทางการจัดการศึกษา สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

"การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย"

แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 25612564

"เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง"

แนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะพืน้ ที่
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/

"ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว"

- การพัฒนาพื้นที่ชายแดน

"นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาคอย่างทั่วถึง มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
และจิตสานึกร่วมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา"

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ 3)

"เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีศักยภาพแข่งขันได้

ประจาปีงบประมาณ 2560-2564

ในประชาคมอาเซียน"

แผนกลยุทธ์ (ฉบับที่ 5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีงบประมาณ 25602564

"ผู้เรียนคิดเป็น สื่อสารได้ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย"
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ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

1. ความมัน่ คง

พ.ศ. 2560-2579

2. การสร้างความสามารถ

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

ในการแข่งขัน

ศักยภาพคน

และเท่าเทียมกันทางสังคม

ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา

* การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

* การผลิตและพัฒนากาลังคน

* การพัฒนาศักยภาพคน

* การสร้างโอกาส ความเสมอภาค

* การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม

* การพัฒนาประสิทธิภาพของ

แห่งชาติ 20 ปี

ของสังคมและประเทศชาติ

การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ สร้าง

ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม

และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบบริหารจัดการศึกษา

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

แห่งการเรียนรู้

พ.ศ. 2560-2579

ของประเทศ
แนวทางการจัดการศึกษา

* การจัดการศึกษา

* การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและ

* การส่งเสริม พัฒนาครูและ

* โอกาส ความเสมอภาคและ

* การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม

* การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สพฐ.

เพื่อความมั่นคง

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้าง

บุคลากรทางการศึกษา

ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ

คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางการศึกษา

ในการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

* เสริมสร้างความมั่นคง

* เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

* เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

* ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ

* ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มี

* เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง

พ.ศ. 2561-2564

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

โครงสร้างพืน้ ฐานการส่งเสริม

และสภาพแวดล้อมของประชาชน

ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้มี

ความปลอดภัยและปรับปรุง

พื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน

การค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ

ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ

คุณภาพตามมาตรฐานสากล

สิ่งอานวยความสะดวก เสริมสร้าง

พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการด้านสังคมและ

และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็น

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพือ่ รงอรับ

สิ่งแวดล้อมเพือ่ รองรับ

ชีวิตที่ดี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

และเชือ่ มโยงอารยธรรมโบราณ

แนวทางการจัดการศึกษา

* การศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง

* การผลิตและพัฒนากาลังคน

* การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

* การสร้างโอกาส ความเสมอภาค

* การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม

* การพัฒนาระบบการบริหาร

เฉพาะพืน้ ที่ (เขตพัฒนา

ความมั่นคง

ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

และเท่าเทียมกันทางการศึกษา

คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

* ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

* ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

* แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก

* พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ

* ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

* ส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษา

จังหวัดสระแก้ว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสาร

เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการ

นวัตกรรมเพือ่ การจัดการเรียน

นักเรียนแบบมีส่วนร่วมของ

ของภาคเอกชนและการจัดการศึกษา

(ฉบับที่ 3) ประจาปี

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คิดของผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษา

การสอนและการบริหารจัดการศึกษา

ทุกภาคส่วน

แบบมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ

เศรษฐกิจพิเศษ/พื้นที่ชายแดน)
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งบประมาณ พ.ศ.2560-2564

วัฒนธรรมประเทศเพือ่ นบ้าน

* ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

* พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

* พัฒนาระบบบริหารการศึกษา

ในประชาคมอาเซียน

ตอนปลายสายอาชีพและการจัด

ทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การศึกษาเพือ่ การมีงานทา

และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

แผนกลยุทธ์ (ฉบับที่ 5)

* ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

* การพัฒนาทักษะภาษา

* แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก

* ส่งเสริมการเรียนต่อระดับ

* ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

* เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สพป.สระแก้ว เขต 1

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต่างประเทศเพือ่ การสื่อสาร

เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

นักเรียนแบบมีส่วนร่วมของ

การศึกษาแบบมีส่วนร่วมและ

ปีงบประมาณ 2560-2564

และเสริมสร้างอัตลักษณ์

คิดของผูเ้ รียนระดับการศึกษา

และการจัดการศึกษาเพือ่ การมี

ทุกภาคส่วน

บูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

ความเป็นไทยให้ผู้เรียน

ขั้นพื้นฐาน

งานทา

มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - แนวทางจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ทางสายกลาง
พอประมาณ/มีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ความรู้+คุณธรรม

เป้าหมาย

ความรู้

คุณธรรม

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน

สมดุล/พร้อมรับการการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอัตลักษณ์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะ

ผู้เรียนคิดเป็น สื่อสารได้ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ความเป็นไทยให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

การสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีความสมดุล

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

3. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน

2. ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

2. เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษา

พันธกิจ

เพื่อการมีงานทา

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

5. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

และการสื่อสารของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

2. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาชีพและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้น
1. จุดเน้นด้านการอ่าน

3. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. จุดเน้นด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

4. พัฒนาทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

3. จุดเน้นด้านการคิดสร้างสรรค์

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ปัญหาสาคัญเร่งด่วน/จุดพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

ปัญหาสาคัญเร่งด่วน

ปัญหาสาคัญเร่งด่วน

ด้านประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่า เนื่องจาก

- อัตราการเรียนต่อสายอาชีพค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนยังไม่

ปัญหาสาคัญเร่งด่วน
- การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทาได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากองค์กร
ปกครอง

ครูผู้สอนส่วนใหญ่ประสบการณ์น้อยและสอนไม่ตรงวิชาเอก

ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนต่อสายอาชีพ

ส่วนท้องถิ่นรายได้น้อยและคนในชุมชนมีความพร้อมน้อยในการสนับสนุน

- นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

- ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ส่งผลให้ผู้เรียนประมาณร้อยละ 30 เป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ทรัพยากรทางการศึกษา

และครูผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ออกกลางคันและไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพจังหวัดสระแก้วเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่าย
ด้านปัจจัยพื้นฐานของผู้เรียนสูงขึ้น การดูแลนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร

จุดพัฒนา

จุดพัฒนา

จุดพัฒนา

- นโยบายด้านการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และแนวทางการพัฒนาจังหวัด

- การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและประชาคมอาเซียน ส่งผลให้โอกาสการมีงานทา

"4 ดี วิถีพอเพียง" ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น

ของผู้สาเร็จทางการศึกษาสายอาชีพเพิ่มขึ้น

- การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดโครงสร้าง
แบบไม่เป็นทางการ เช่น ศูนย์เครือข่ายระดับอาเภอและชมรมครูและ
บุคลากร

- ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80

- สภาพสังคมเกษตรกรรมในท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะอาชีพของครอบครัว

ทางการศึกษา ส่งผลให้เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการมากขึ้น

เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ

และชุมชน

- เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้มีมากขึ้น สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึ้น
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แนวทางการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มีทักษะกระบวนการคิด

ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

และสมรรถนะการสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน

มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็น

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์

วิสยั ทัศน์
ผู้เรียนคิดเป็น สื่อสารได้ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ค่านิยมร่วม
คิดสร้างสรรค์ ทางานเป็นทีม บริการดี มีคุณธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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กลยุทธ์

จุดเน้น

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอัตลักษณ์

1. จุดเน้นด้านการอ่าน

ความเป็นไทยให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
2. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

2. จุดเน้นด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. จุดเน้นด้านการคิดสร้างสรรค์

3. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน

พันธกิจ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

4. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา

และการสื่อสารของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. เสริมสร้างคุณลักษณะของผูเ้ รียนให้มอี ัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุล

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
4. พัฒนาทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม
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2. การเตรียมการส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
1) แจ้งกลุ่ม/หน่วย/เครือข่ายฯ/ศูนย์เครือข่าย/ชมรมครูฯ เสนอโครงการพัฒนาการศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
3) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ./สพฐ.
5) สรุปโครงการเสนอของบประมาณบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคาขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561 สพฐ.
3. การเตรียมข้อมูลโครงการแก้ปัญหาสาคัญเร่งด่วนระดับห้องเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 การจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน งานประจาเพื่อการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 2561
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. งานติดตามประเมินผลและรายงาน
3.1 การติดตามประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามแนวทางของ สพฐ. ซึ่งให้รายงานผลการดาเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ของ สพฐ.
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
ซึ่งให้รายงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) รอบ 12 เดือน ระบบให้รายงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้ดาเนิน
งานตามกาหนดเวลาแล้ว
3.2 การติดตามและรายงานผลการติดตามชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ
เริ่มเวลา 08.00 น. ทาง OBEC Channel
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.1 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ข้อมูลครุภัณฑ์(M-OBEC)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ข้อมูลนักเรียน DMC ณ วันที่ 10 พ.ย.2560
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม ...............................................................................................................................................................
กลุ่มบริหารงานบุคคล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม ......................................................................................................................................................................
กลุ่มอานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม ....................................................................................................................................................... ...................
หน่วยตรวจสอบภายใน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม ......................................................................................................................................................... ..............
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม .......................................................................................................................................................................
ฃระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุม .........................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา…………………………….
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เพลงมาร์ช สพป.สระแก้ว เขต 1
คาร้อง/ทานอง รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์
สระแก้วเรานี้ มีใจ รักพัฒนา
สระแก้วเขตหนึ่ง ต่างพึ่งพา อาศัยกัน
เรานั้นมี ใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สู่อาเซียน เพียรศึกษา พาก้าวไกล
*

สร้างการศึกษา ให้เด็กไทย ไปสู่ฝัน
มีจิตผูกพัน และยึดมั่น ความจริงใจ
พร้อมยืนหยัด ปูแนวทาง สร้างชาติไทย
ค่านิยม เรามีไว้ ให้นาพา

บริการดี ไมตรีเป็นเลิศ ปลูกความรู้ ชูเชิด การศึกษา
เทคโนโลยี ก้าวล้า นาวิชา สามัคคี มีวินัย ร่วมใจสร้างสรรค์

สระแก้ว เขตหนึ่ง เราตราตรึง ในดวงจิต มุ่งพิชิต อุปสรรค ที่ขวางกั้น
สร้างเศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวัน
สู่ความมุ่งมั่น การศึกษาไทย ให้รุ่งเรือง
SOLO ………………………………………………….(ซ้า * )
สู่ความมุ่งมั่น การศึกษาไทย ให้รุ่งเรือง

