รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งไทร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ครั้งที่ 3 ประจําปี 2560
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งไทร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายปราโมทย์ แสนกล้า

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

2. นายเล็ก ทาเพชร
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์
5. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์
6. นางสาววรรณา นาเจริญ
7. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
8. นายประยุทธ ละม้ายแข
8. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
9. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
10. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
11. นางบุญเกิด สิงหพานิช
12.นางกษมา แสนอ่อน
13. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคําบล
14. นายกิตติ เชวง
15. นายอิทธิรัตน์ ควรชม
16. นายสาธิต รื่นเริงใจ
17. นางสุจิตรา มงคลเกตุ
18. นายสันติ คงศิลป์
19. นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
20. นายสุเมธา ติยะบุตร
21. นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์
22. นางวาสนา สุขธนู
23. นายบุญสม ปัญญาเหลือ
๒4. นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
๒5. นายปองภพ ศรีนาดี
26. นายโอภาส ศิลปเจริญ
27. นายศุภกร เทพภูมิ
28. นายสุพจน์ สมบูรณ์บูรณะ
29. นายวิจิตร์ พิกุลทอง
30. นายสิงดง โตมะนิตย์

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน
-/31.นายสมโพธิ...

-231. นายสมโพธิ ช้างสีทา
32. นายประสบ โชติกวิรัตน์
๓3. นายสมชาย แสงดวงมาศ
๓4. นายธนพล นวลมะณีย์
๓5. นายชีพ ด้วงสูงเนิน
36. นายประมวล ธรรมวิจารณ์
37. นางกชกร รุ่งหัวไผ่
38. นายศุภชัย วีระวาทิน
39. นางพิมพ์ใจ กลางนุรักษ์
40. นางอังสนา ปานชาลี
41. นายไพโรจน์ ยวงอักษร
42. นายชุมพร บุญน้อม
๔3. นายสุรชัย ภัทรากิจ
๔4. นายมาโนช บุญครอบ
45.นางศรีนวน เมยขุนทด
46. นายจําลอง งามพลกรัง
47. นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
48. นายขวัญชัย มีชาลี
49. นายสมชาย ร่วมชาติสกุล
50. นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
51. นายวิเชียร อัมเรศ
52. นายประเวศ แจ้งประดิษฐ์
53. นายชยกร ควรระงับ
๕4. นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล
๕5. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
56. นายไพฑูรย์ พัฒนจันทร์
57. นางอุบลศรี เชิดเหรัญ
58. นางกานดา มณีรัตน์
59.นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
60. นายวิชัย ชีวกานนท์
61. นายวิรัช สืบจุ้ย
62. นางสาวพรรณวดี ปามุทา
63. นางดัสสนี สังข์วงษ์
64. นางสาวบุญมี ทองอุ่นเรือน
๖5. นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
66. นายเกียรติณรงค์ วันคํา
67. นายวิชัย พรหมบุตร

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด
-/67.นายสมหมาย...

-368. นายสมหมาย ทองแดงเจือ
69. นายสมศักดิ์ คงสมนวน
70. นางจันทร์จิรา คูณหอม
71. นายไพรัช โตบารมีกุล
72. นายวัชรวัฒน์ ศิลาชัย
๗3. นายธงไชย อุ่นสกุล
๗4. นายพิทยา ศรีดาพันธ์
๗5. นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
76. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
77. นายสมศักดิ์ คัมภีพันธ์
78. นางภัทรกานต์ พิชัยไพบูลย์
79. นายกิตติธัช มะลิวงษ์
80. นายอุทัย สังข์วงษ์
81. นางเอมอร บูรณศักดิ์
82. นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
83. สิบเอกบุญรัตน์ มงคล
๘4. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
85. นายมนพ สภาพสวัสดิ์
86. นางจิรัฐยา พิมพ์แสง
87. นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์
88. นางสาวกันตนา จิตรบรรจง
89. นายอาณัติ พิกุลแก้
90. นายสําเภา พาราพิชัย
91. นายสมชาย รักญาติ
92. นายธรรมนูญ บํารุงธรรม
๙3. นายบุญส่ง เย็นศรี
๙4. จ่าสิบเอกประคอง พุกสุข
๙5. นายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา
96. นายสมัย กวางโตน
97. นางพิมพ์ลดา ทับสาร
98. นายธวัช บัวสุวรรณ
99. นางกรองทิพย์ ทวีสขุ
100. นายวรการ เอกเจริญ
101. นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
102. นายวิรยิ ะ ค่ําคูณ
๑๐3. นายพิทกั ษ์สัน บัวภา
๑๐4. นายวิรตุ หนองหงอก

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
-/105.นางดัชนี...

-4๑๐5. นางดัชนี ปานหงษ์
106. นางเฉลา บุญมี
107. นายคมสัน แจ้งมรคา
๑08. นายกมล เฟื่องฟุ้ง
๑09. นางอัญญารัตน์ เกตุสวรรณ
๑10. นางเธียรรัตน์ ศรีริ
๑11. นางนัฎฐา สมบัติศรีเจริญ
๑12. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
113. นายอุเทน ศรีสลุง
114. นางมะลิวรรณ จําปาทอง
๑๑5. นางสุรี เปียสกุล
๑16. นางประมวล ไปนอก
117. นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกุล
118. นายสัญญา สุขยืน
๑19. นายธงชัย ขนายงาม
๑20. นายพิชิต เรียบร้อย
๑21. นายพนม เปียสกุล
๑22. นายอดุลย์ ต้นคํา
๑๒3. นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
๑๒4. นายถนัด จําปาทอง
๑๒5. นางนพวรรณ ชูกะสิ
126. นายวีรพงษ์ ไชยหงฆ์
127. นายเล็ก ชนะชัย
128. นางจําลอง เจริญสลุง
๑29. นายบุญเลิศ สุมาลย์
130. นายอํานาจ ประเสริฐ
๑31. นางฌญมน อรรคพันธุ์
๑32. นางกาญจนา ทุมพัง
๑๓3. นางวิไลลักษณ์ รวยลาภ
๑๓4. นางจิดาภา อิศวมงคล
๑๓5. นายชุ่ม อรรคพันธุ์
๑36. นายภัทรพล สุลํานาจ
137. นายวันชัย สุริคง
๑38. นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
139. นายสมชาย โกจินอก
140. นายวิชิต ราษฎร
๑41. นายไพโรจน์ เงินวิเศษ

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
ผู้อํานวยการวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
-/142.นางจิณณพัต...

-5๑42. นางจิณณพัต บํารุงพานิชย์
๑๔3. นายวสันต์ โพธิ์ไทร
๑๔4. นายจริยันต์ สุวรรณประเวก
๑๔5. นางณัฐธยา บุญด้วยลาน
146. ว่าที่ พ.ต.วชิรโรจน์ โคตะคาม
147. ว่าที่ พ.ต.วชิรโรจน์ โคตะคาม
๑48. นายสมพร หว่างกล่อม
๑49. นายเกรียงไกร โมราบุตร
๑50. นางเพลินพิศ เปลี่ยนสกุล
๑51. นางสาวเกษศิรินทร์ หมีเขียว
๑๕2. นายไชยรัฐ สุบิน

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ํา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน
แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปึกสําโรง

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
2. นายดุสติ จันทร์ศรี
3. นายอนุรักษ์ ระย้า
4. นายจําลอง งามพลกรัง
5. นายวิเชียร อัมเรศ
6. นางพิมพ์ลดา ทับสาร
7. นายพิทกั ษ์สัน บัวภา

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
โรงเรียนวัดป่าไผ่
โรงเรียนบ้านช่อง
โรงเรียนวัดหนองไทร
โรงเรียนวัดบ้านลําฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 24 ราย
1. นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์
2. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์
3. นายกฤติณัฎฐ์ นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
4. นางสาวลัดดา แตงหอม
ศึกษานิเทศก์
5. นางธนินี การปลูก
ศึกษานิเทศก์
6. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
7. นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
8. นางณฐพร คําผง
นักประชาสัมพันธ์
9. นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์
10. นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ นักจัดการงานทั่วไป
11. นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานทั่วไป
12. นางกชพร ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา
13. นางณัฐรดา ฤาชัย
นักวิชาการศึกษา
14. นางการะเกตุ นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา
15. นางวัชรากร เคยบรรจง
นักทรัพยากรบุคคล
16. นางอาทิตยา นาคมาลี
นักทรัพยากรบุคคล
17. นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม นักทรัพยากรบุคคล
18. นางสาววงเดือน หนชัย
นักทรัพยากรบุคคล
-/19.นางบังอร

-619. นางบังอร ปานแม้น
นักวิชาการเงินและบัญชี
20. นายชัยรัตน์ แย้มพราย
ช่างไฟฟ้า 3
21. นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
22. นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ
23. นางสาวธวัลรัตน์ บุญแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
24. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

ก่อนจะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลระดับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับภูมิภาค ภาค 1 ได้แก่
- โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)
2. โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้แก่
- โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
3. โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้แก่
- โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฏร์บาํ รุง)
2. การมอบเกียรติบัตรนักเรียน ครูและสถานศึกษาในโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒
1) นักเรียนทีม่ ผี ลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่มีคะแนนสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มสาระ ๕ กลุ่มสาระ จํานวน ๑๕ คน
๒) ครูผู้สอนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มคี ะแนนสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มสาระ ๕ กลุ่ม
สาระ
โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 5 โรงเรียน
- โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
- โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)
- โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)
- โรงเรียนวัดโคกกลาง
- โรงเรียนวัดโพนทอง

-/โรงเรียนขนาดกลาง......

-7โรงเรียนขนาดกลาง

จํานวน

5 โรงเรียน

- โรงเรียนวัดโคกกรุง
- โรงเรียนวัดโคกกรุง
- โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
- โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
- โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนขนาดใหญ่
จํานวน 5 โรงเรียน
-โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
-โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
-โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
-โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)

-โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๓) ครูผู้สอนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มคี ะแนนสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มสาระ ๕ กลุ่มสาระ
-โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
-โรงเรียนบ้านท่าพลู
-โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
-โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
-โรงเรียนบ้านท่าพลู
๔) โรงเรียนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ย รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ แยกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 18 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 20 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน - โรงเรียน
๕) โรงเรียนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คะแนนเฉลีย่ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ จํานวน 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
โรงเรียนบ้านท่าพลู

-/ระเบียบวาระที่ 1...

-8เรื่องระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.เรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา (Professional Learning Community) เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทํางาน
ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมาย
การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทํางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมการบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้
1. มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน
3. ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรูและรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมาย
4. มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทํางานพัฒนารู้เรียน
5. มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงานอันประกอบด้วย
- honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ
- option & openness เป็นการเลือกสรรสิง่ ที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจ
เรียนรู้จากผู้อื่น
- patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามจน
เกิดผลชัดเจน
- efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธารจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียนว่าจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
คุณลักษณะสําคัญที่ทําให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนใดมี PLC นั้นนอกจากจะต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปแล้วนั้น การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ โดยมีการกล่าวถึงคุณลักษณะสําคัญที่ทาํ ให้เกิด PLC ได้
ประการ คือ
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision)
2. การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective respomsibility for students
learning)
3. การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)
4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
5. การสนับสนุนการจัดลําดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive
conditions structrual arrangement and collegial relationships)
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย
ให้กับคณะกรรมการดําเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional learning
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม “PLC
-/(Professional…

-9(Professional learning Community) หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ทั่วประเทศซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนําคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กัน
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างไรก็
ตามเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม PLCมากจนกระทั่งครูไม่มีเวลา
สอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะกําหนดให้ครูสามารถนําชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจํานวนชั่วโมงการสอน
หนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Communisty) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ให้กับข้าราชการ
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันวางแผนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ แบ่งการดําเนินการเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
๓.1 กลุ่มอํานวยการ
3.1.1. เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2560
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ ขอเชิญร่วม
อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2560 ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี 2560 โดยไปถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จําพรรษา ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.39 น.
2. กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2560
โดยไปถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จําพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.09 น.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดร่วม
อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2560 ของส่วนราชการดังกล่าว และส่วนราชการต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะมีการแจ้งเชิญชวนเพิ่มเติมเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดย สพป.สระบุรี เขต 2 จะดําเนินการสรุปส่วน
ราชการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่กลุ่มอํานวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
-/3.1.2 การประเมิน...

-103.1.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี (เดิม) )
รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
รอบสอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจหลักพืน้ ฐานงานประจํางานตามหน้าทีป่ กติ
หรืองานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional base)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) รายงานข้อมูลพื้นฐาน
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบข้อมูล DMC
- มีผู้เข้าเรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 74.24
- มีผู้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา ( 6 – 11 ปี) ร้อยละ 100
- มีผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 – 14 ปี) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 95.08
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2017)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) สพป.ไม่ตอ้ งดําเนินการ
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ สพป.ไม่ต้องดําเนินการ
1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
ประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน (กลุ่มอายุ 15 ปี)
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 3 ด้านได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2559
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย สพฐ.)
ภาษาไทย
50.81
ภาษาอังกฤษ
31.11
คณิตศาสตร์
38.76
วิทยาศาสตร์
40.27
สังคมศึกษา
45.08
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย สพฐ.)
ภาษาไทย
43.92
ภาษาอังกฤษ
31.39
คณิตศาสตร์
29.53
วิทยาศาสตร์
35.12
สังคมศึกษา
47.36
1.4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ สถานศึกษารายงานผลการประเมิน
ตนเองครบร้อยละ 100 และมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขนึ้ ไป เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90
-/1.5 ระดับความสําเร็จ...

-111.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา
Active Learning และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2560
อยู่ในระหว่างกําหนดเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรปู ภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ใน 3 เรื่อง ได้แก่
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- การรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2560
- นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับ สพฐ.
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์ สพป.ไม่ต้องดําเนินการ
2.2 ระดับความสําเร็จในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา
- วัดความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
- การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
2.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนในโครงการ ICU สพป.ไม่ต้องดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ที/่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพืน้ ทีห่ รือหลายหน่วยงาน (Area base)
ไม่มีตัวชี้วดั ในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผ่านเกณฑ์คือเบิกจ่ายได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 96)
4.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผ่านเกณฑ์ คือ สถานศึกษารายงานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ 100)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ ีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base)
5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สพป.ไม่ต้องดําเนินการ

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.3.1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเป็นฐานด้วย
ระบบ TEPE online
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online เป็นตัวชี้วัด ประจําปี
และมีผลต่อความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิทยฐานะและการประกอบอาชีพ
-/สํานักงาน...

-12สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ htt://www.tepecnline.crg เพื่อเข้าอบรมด้วยระบบ TEPE
Onlineประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร พร้อมแจ้งรายงานผลภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
3.3.๒. การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และมอบอํานาจให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทนุ ส่วนตัว
หรือทุนที่ไม่ผกู พันกับงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้างในสังกัด ไปต่างประเทศในกรณีต่างๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ ในกรณี การลาไปทัศนศึกษา การไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว การไปปฏิบัติธรรม
การพานักเรียนไปต่างประเทศ การไปประชุมเชิงวิชาการ การไปปฏิบัติภารกิจด้านกีฬา การเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
การดูงานไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เสร็จทันเวลา จึง
ขอให้ผู้ประสงค์เดินทาง ยื่นขออนุญาตตามแบบฟอร์มทีก่ ําหนด ก่อนวันเดินทาง ๓๐ วัน หากล่าช้ากว่านั้น
ให้บันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย
3.3.๓. การขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้โรงเรียนที่ประสงค์เดินทางไปศึกษา
ดูงานนอกเขตจังหวัด ต้องขออนุญาตผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกครัง้ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินงานเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด จึงขอให้โรงเรียนที่ต้องการพาครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษาดูงาน จัดส่งเอกสารประกอบการอนุญาต ก่อนการเดินทาง ๑๕ วัน โดยประกอบด้วย โครงการ
ศึกษาดูงาน (ผอ.โรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ) กําหนดการ รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3.๔. การยืน่ เอกสารเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการทําวิจัย และการขอเข้าฝึกปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษา
ด้วยในเวลาที่ผ่านมา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ขออนุญาตเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเป็น
จํานวนมาก และมีความประสงค์ขอเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัย และการฝึกภาคปฏิบัติจึงขอให้ยื่น
เอกสารประกอบการพิจารณาก่อนการดําเนินการจริง ๑๕ วัน ดังนี้
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัย ประกอบด้วย
๑.) หนังสือนํา โดยระบุชื่อ-สกุลนักศึกษา ชื่อเรื่องวิจัย หลักสูตร มหาวิทยาลัย เป้าหมาย
และ จํานวนที่ต้องการเก็บข้อมูล
๒.) แบบสอบถาม
-/2. การฝึกปฏิบัติ...

-13๒. การฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑. ) หนังสือนํา
๒.) ตารางการฝึกงาน ระบุวัน เวลา และเนื้อหาที่ต้องการฝึกปฏิบัติ
๓.) รายชื่อนักศึกษา
๔.) แบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
๕.) อื่นๆ ที่สถานศึกษาต้องการ

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1. เรื่อง โรงเรียนดีใกล้บา้ น (แม่เหล็ก) และการรวบ ยุบ เลิกสถานศึกษา
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้บริการจัดการรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านโดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่
ใกล้เคียงมาเรียนรวม นั้น
รุ่นที่ 1 ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อําเภอวังม่วง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่าย จํานวน 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ อําเภอวังม่วง และโรงเรียนวัดวังยาง อําเภอวังม่วง โรงเรียนเครือข่าย
ทัง้ 2 โรงเรียนนี้ เป็นการขอยุบ เลิกสถานศึกษา
2 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อําเภอวังม่วง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่าย จํานวน 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบ้านปึกสําโรง อําเภอวังม่วง และ โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี อําเภอวังม่วง
*สําหรับโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี เดิมขอไปเรียนรวมเฉพาะ ป.4-ป.6 และจะไปเรียน
รวมเพิ่มเติมชั้น อนุบาล 1-ป.3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1 นี้ ได้เสนอ สพฐ.พิจารณาอนุมัติไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้อยู่ ระหว่าง
เข้าที่ประชุม กพฐ.
รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บํารุง) อําเภอวิหารแดง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่าย
จํานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองไทร อําเภอวิหารแดง จะไปเรียนรวมในภาคเรียน 2560
ขอให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย ประสานงานให้ความร่วมมือ อํานวยความสะดวก และ
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทราบด้วย ทั้งนี้ สพป.สบ.2 ได้มีหนังสือแจ้งมาแล้ว และได้ประสานงานกับโรงเรียน
แล้วเมื่อดําเนินการไปเรียนรวมแล้ว ให้รายงาน สพป.สบ.2 ทราบด้วย
รุ่นที่ 1 และรุน่ ที่ 2 ตามที่ สพป.สบ.2 ได้ส่งคําสัง่ คณะทํางาน รับ-มอบทรัพย์สิน มาแล้วนั้น จะให้ รับ-ส่ง
มอบทรัพย์สิน ช่วง พฤษภาคม 2560 จะแจ้งกําหนดการมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
รุ่นที่ 3 ขอให้โรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ สพฐ.กําหนด ดําเนินการดังนี้
1. สร้างความตระหนักและแจ้งแนวทางการดําเนินงานให้ผ้ปู กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ

-/2. พิจารณาโรงเรียน...

-142. พิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน (เตรียมการณ์ไว้)
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 (ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ต้องเตรียมการณ์)
ชื่อโรงเรียน

นักเรียน 1-20 คน
วัดวังยาง
บ้านโป่งตะขบ
บ้านปึกสําโรง
นักเรียน 21-40 คน
วัดหนองไทร
บ้านหนองกรดสามัคคี
วัดบ้านไผ่
วัดโคกกลาง
วัดคลองใหม่
วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
วัดคําพราน

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

2
7
9

5
5
10

7
12
19

ยุบ-เลิก

10
13
17
15
18
20
17

11
14
11
15
14
13
17

21
27
28
30
32
33
34

รวม
รวม

รวม

รวมกับโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
เตรียมการณ์

-/3.4.2 สรุปผล...

-153.4.2 สรุปสาระแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579

-16-

-17-

-18-

-193.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1. เรื่อง การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน และจิตสํานึก
ร่วมกันไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และได้จัดทําคู่มือดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่http://www.skp.moe.go.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ซึ่งแบ่งเป็น
๓ ระดับ คือ
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มนี ักเรียนต่ํากว่า ๑๒๐ คน ดําเนินการห้องเรียนสีขาวอย่างน้อย ๑ ห้องเรียน
๒. สถานศึกษาขนาดกลาง ที่มีนักเรียน ๑๒๐-๖๐๐ คน ดําเนินการห้องเรียนสีขาว ทุกห้องเรียน
๓. สถานศึกษาขนาดใหญ่(รวมใหญ่พิเศษ) ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๖๐๑ คนขึน้ ไป ดําเนินการห้องเรียนสี
ขาว ทุกห้องเรียน
โดยสถานศึกษาที่จะเสนอผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะต้อง
ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ต้องมีผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่นทุกห้อง
ขั้นตอนที่ ๒ ต้องมีผลงานยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ระดับดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๓ ต้องมีผลงานข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ เสนอกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดตามกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑ ดังนี้
ที่
1
2
3

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา

1.1 หน่วยงานต้นสังกัดมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบายแก่ ครู-อาจารย์-ผู้ปกครอง
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
2.2 จัดอบรมนักเรียน แกนนํา
3.1 นักเรียน แกนนําปฏิบัติการในห้องเรียน
3.2 กิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว
3.3 กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

หมายเหตุ
๑. การดําเนินงานห้องเรียนสีขาว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักเกณฑ์
๒. เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอรายชื่อครูประจําชั้น – ครูที่ปรึกษา นักเรียน
แกนนําที่ผ่านการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดําเนินการต่อไปและจัดส่งให้
เพื่อมอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ดําเนินงาน
-/3.5.2 เรื่องการประกวด...

-203.5.2. เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําปี ๒๕๖๐ ตามโครงการส่งเสริม
เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินยั ในสังคม
ด้ ว ย สํ า นั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น แจ้ ง กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยใน
สังคม ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน
เสียสละสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบ
แถว กองลูกเสือ และกองเนตรนารี รวม ๓ ประเภท ได้แก่ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
สํานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัด จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่ง
กองลู กเสื อ เนตรนารี เข้ าร่ วมการประกวดระเบี ยบแถวลู กเสื อเนตรนารี ระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยส่งแบบแจ้งความจํานงไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐

3.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑) นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่มีคะแนนสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มสาระ ๕ กลุ่มสาระ จํานวน ๑๕ คน รายชื่อดังนี้
วิชา
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
ป.6

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

ม.3

เด็กชายณัฐยศ พูลผล

บ้านลําพญากลาง

คะแนน
เฉลี่ย
95.00

เด็กชายพลากร นิลบุตร

วัดโคกกรุง

95.00

เด็กชายไตรทศ คิดเห็น
เด็กชายธนพงษ์ วงค์จันทร์
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จุลมาศ
เด็กหญิงธันยพร แก้วโสภา
เด็กชายอชิรวิชญ์ โกเชเลว่า
เด็กหญิงวรัญญา ก้านอินทร์

อนุบาลมวกเหล็ก
บ้านหินซ้อน

95.00
86.25

วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
บ้านบางกง

86.25
85.00
85.00
80.00

วัดถ้ําเต่า
ชุมชนวัดคลองไทร
(ฉัตรราษฎร์บํารุง)

80.00

ชื่อ - สกุล

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุรินทราโช

โรงเรียน

วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงปาริชาติ ผลประเสริฐ

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

เด็กหญิงดาริกา แก้วลอย

วัดเตาปูน

76.00

เด็กหญิงศิริลกั ษณ์ ศุภมานพ

บ้านหนองผักหนอก

74.00

นางสาวณัตชรินทร์ หนุมาร

วัดหนองสมัคร
(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

74.00

ภาษาไทย

76.00
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วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงอรนภา พงษ์พัฒน์

ชุมชนวัดคลองไทร
(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
อนุบาลทับกวาง

ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงธัญจิรา วงษ์สม

ชุมชนวัดไทยงาม

คณิตศาสตร์

เด็กชายสุทัศน์ อินทนิ

70.40
66.00
60.00

๒) ครูผู้สอนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มสาระ๕ กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อ – สกุล

คะแนน
สูงสุด
65.71
64.38
63.13
60.00

นางสาวศันสนีย์ นิโครธานนท์
นางสาวปาริตา บํารุงวงศ์
นายวิริยะ ค่ําคูณ
นางวชิราภรณ์ บุญมี

วัดเกาะเซิงหวาย
วัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)
วัดโคกกลาง

56.33

นางไพรัช ฉายพระพักตร์

วัดโพนทอง

โรงเรียนขนาดกลาง
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

คะแนน
สูงสุด
62.92
55.23
55.23

โรงเรียน

นางรุ่งอรุณ โกเมศร์
นางอารีย์ทิพย์ ศรีคําบล
นางลัดดา เรืองเดช

วัดโคกกรุง
วัดโคกกรุง
วัดสองคอนกลาง

50.27
43.75

นางสาวนิตยา พานจันทร์
นางนิภา ดวงเนตร

วัดสองคอนกลาง
วัดนาบุญ

คะแนน
สูงสุด
54.75
49.88

โรงเรียนขนาดใหญ่
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

นางนภเกตณ์ เชียงทอง
นางพรรณนา แรกขึ้น

อนุบาลวังม่วง
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

44.06
42.86
35.29

นายลิขิต ดวงสนาม
นายกิตติภพ เนตรแสงศรี
นางประไพ ศรีเกษม

ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)

หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
-/3) ครูผสู้ อน...

-22๓) ครูผู้สอนที่มผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีคะแนนสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มสาระ ๕ กลุม่ สาระ รายชือ่ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนน
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
สูงสุด
สังคมศึกษา ศาสนาและ
57.14 นางสาวน้ําผึ้ง บุญสกุล
วัดหนองตาบุญ
วัฒนธรรม
ภาษาไทย
52.83 นางสาววีรวรรณ คงปาน
บ้านท่าพลู
วิทยาศาสตร์
37.45 นางสุทธิญา พลนาคู
บ้านเขาไม้เกวียน
ภาษาอังกฤษ
30.55 นางณิชนันท์วงแวง
อนุบาลทับกวาง (*ต่ํากว่าประเทศ)
คณิตศาสตร์
27.87 นางสาวสายฝน ศิลากุล
บ้านท่าพลู(*ต่ํากว่าประเทศ)
๔) โรงเรียนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ย รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศแยกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๑๘ โรงเรียน รายชื่อ ดังนี้
ขนาด
โรงเรียน

ที่

ชื่อโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยรวม
5 กลุ่มสาระ
ปี กศ.2559
58.86

ของเขต
1

อันดับ

เล็ก

1 วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)

เล็ก

2 วัดโคกกลาง

55.11

2

เล็ก

3 วัดโพนทอง

55.08

3

เล็ก

4 วัดเกาะเซิงหวาย

53.10

4

เล็ก

5 วัดบ้านหมาก

50.53

7

เล็ก

6 วัดหนองโรง

50.51

8

เล็ก

7 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

49.18

10

เล็ก

8 วัดห้วยขมิ้น

48.55

11

เล็ก

9 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

47.84

12

เล็ก

10 วัดบ้านลํา (บ้านลําวิทยาคาร)

46.73

15

เล็ก

11 วัดมวกเหล็กใน

46.35

18

เล็ก

12 บ้านหัวถนน

46.03

20

เล็ก

13 วัดสว่างอารมณ์

44.86

25
-/ขนาดโรงเรียน...

-23ขนาด
โรงเรียน

ที่

โรงเรียน

เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

14
15
16
17
18

บ้านซับกระดาน
บ้านช่อง
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดสร้างบุญ
บ้านคลองไทร

ขนาด
โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยรวม
5 กลุ่มสาระ
ปี กศ.2559
44.31
44.27
43.90
43.61
43.50

โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน ๒๐ โรงเรียน รายชื่อดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวม
5 กลุ่มสาระ
ชื่อโรงเรียน
ปีกศ.2559

ที่

อันดับที่
ของเขต
29
30
35
37
38

อันดับ
ของเขต

กลาง

1

วัดโคกกรุง

51.59

5

กลาง

2

วัดสองคอนกลาง

51.55

6

กลาง

3

บ้านหลังเขา

50.14

9

กลาง

4

วัดท่ามะปราง

47.74

13

กลาง

5

วัดนาบุญ

46.92

14

กลาง

6

บ้านหนองมะค่า

46.73

15

กลาง

7

วัดสวนทองรวมมิตร

46.52

17

กลาง

8

บ้านป่าวังกวาง

46.14

19

กลาง

9

วัดบ้านดอน

46.01

21

กลาง

10 วัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

45.35

22

กลาง

11 วัดลําบัว

45.11

23

กลาง

12 บ้านโป่งไทร

45.01

24

กลาง

13 บ้านเขานมนาง

44.81

26

กลาง

14 วัดหนองจอกใหญ่

44.74

27

กลาง

15 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี

44.41

28

กลาง

16 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

44.26

31

กลาง

17 บ้านบางกง

44.26

31
-/ขนาดโรงเรียน…

-24ขนาด
โรงเรียน

ที่

ชื่อโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยรวม
5 กลุ่มสาระ
ปีกศ.2559

ของเขต

อันดับ

กลาง

18 วัดถ้ําเต่า

44.06

33

กลาง

19 บ้านโคกสะอาด

43.99

34

กลาง

20 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)

43.74

36

โรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน - โรงเรียน
๕) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุม่ สาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศจํานวน ๒ โรงเรียน รายชื่อดังนี้
ที่
1
2

ชื่อโรงเรียน
วัดหนองตาบุญ
บ้านท่าพลู

คะแนนเฉลี่ยรวม
๕ กลุ่มสาระ
ปี กศ.2559
38.60
38.54

อันดับ
เขต
1
2

ผลการสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

-/ตอนที่ 2

-25-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ในการจัดประชุมผู้อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาคราวต่อไป ครั้งที่ 4/2560
ที่ประชุมลงความเห็นว่า ประชุมที่โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี สําหรับวันที่ประชุม
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
...............................................-ไม่มี -.................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

เลิกประชุม เวลา……..16.30…….น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มอํานวยการ

