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ระเบยีบวาระการประชุมผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบรุรีัมย ์เขต 2 
ครัง้ที ่ 3/2561 

วนัที ่9  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น.  
ณ  หอประชมุโรงเรยีนเมืองตลงุพทิยาสรรพ์  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรุรีมัย์ 

 

วาระที ่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 

 1. มอบเกยีรตบิัตรเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัิงานสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนดเีดน่ ประจ าป ี2560 

 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 ด าเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปี 2560 ที่มีการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2560 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2    
ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งแบบเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2560 และ มีผู้เสนอผลงานฯ จ านวน 3 ราย ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2560 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งเกียรติบัตรฯ ให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 ประเภท พนักงานเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
 1. นายธีระนัย ไม้สูงเนิน ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 2. นายเอกชัย บ ารุงแคว้น ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
 ประเภท เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัิงานสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษา 
 1. นางสุธิศา สมหวังได้ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี  
 จึงขอมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ  
 2. รายงานผลการสอบ O-NET/NT/ข้อสอบมาตรฐานกลาง และการอา่นการเขยีน ปีการศึกษา 2560 
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 3. จดุเนน้การด าเนนิงานยกระดบัคณุภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2561 สพป.บรุรีมัย ์เขต 2 
 3.1 การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดให้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษา
(ผู้บริหาร/ครู/ครูอัตราจ้าง ทุกคน) กับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดประชุมเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
               

                วนั เดือน ป ี
ผูบ้รหิาร/คร/ูครูอตัราจา้ง/

ครธูรุการอ าเภอ 
เริ่มประชมุ

เวลา 
เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ประโคนชัย 09.00 น. 

บ้านกรวด 13.30 น. 
อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 กระสัง 09.00 น. 

พลับพลาชัย 13.30 น. 
เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ห้วยราช 09.00 น. 

 
    - ให้แต่ละอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่การจัดสถานที่/ พิธีกร/พิธีลงนาม MOU/แบบลงเวลา/ 
ผู้รับรายงานตัวลงเวลาและจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าประชุม  โดยผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็น
ผู้แถลงนโยบาย และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่มีผลสอบ O-NET/NT อยู่ใน  10 ล าดับแรก 
คะแนนรวมและรายวิชา เป็นรายอ าเภอ 
   - ให้ทุกโรงเรียนจัดท า MOU ของโรงเรียน เป็น 2 ฉบับ ใส่แฟ้มกล่าวรายงาน น าไปในวันประชุม 
เพ่ือลงนามและให้เขตพ้ืนที่เก็บ 1 ฉบับ (ข้อความใน MOU จะลงในเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่) 
 การแตง่กาย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนที่ลงนามใน MOU แต่งชุดสูท ส่วนผู้เข้าประชุมแต่งกาย 
ด้วยชุดผ้าพื้นเมืองประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ (ผ้าตีนแดง) 
  (รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการภายหลัง) 

 3.2 การประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอน “การอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3”  
     เขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอน “การอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3” เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย และส่งเสริมการเรียน 
การสอนภาษาไทย  โดยด าเนินการดังนี้ 

- ครชูั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกโรงเรียนใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอน เพ่ือแก้ปัญหา/ 
ส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทย   

- ประกวดระดับกลุ่มเครือข่าย โดยครู ชั้น ป.1-3 ทุกคน น าเสนอสื่อ นวัตกรรมและเทคนิค 
การสอน ให้คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่ายฯ คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่ม ชั้นละ 1 คน  รวม 3 คน    
ภายในเดือน กรกฎาคม 2561 
  - ประกวดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยตัวแทนกลุ่ม น าเสนอคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภายในเดือน สิงหาคม 2561  
    รางวัล ชนะเลิศ                  เงินสด   5,000  พร้อมโล่เกียรติยศ 
           รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินสด  3,000  พร้อมโล่เกียรติยศ 

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินสด  2,000  พร้อมโล่เกียรติยศ 
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 3.3 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC )  ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การยกระดับผลสอบและการ
แก้ปัญหาการอ่านการเขียน ของนักเรียน 

      เน้นให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  โดยใช้กระบวนการ  PLC   
เป็นตัวขับเคลื่อน เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงก าหนดปฏิทินให้สถานศึกษา  PLC  ทุกเดือน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2561 
ให้สถานศึกษา PLC จัดท าแผนยกระดับผลสอบ การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active  Learning  โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลสอบทุกอย่าง และติดตามสะท้อนผลทุกเดือน ตามปฏิทินที่แนบ 
         3.4. การสร้างนิสัยรักการอ่าน 

    สพฐ.ก าหนดเกณฑ์การอ่านหนังสือพัฒนาทักษะการอ่าน  เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เหมาะสม 
กับวัย โดยอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้ 
  ระดับปฐมวัย  อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เล่ม ต่อปี  หรือเฉลี่ยวันละ 10  นาที 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 30 นาท ี
  ระดับประถมศึกษาปีที่  4 –6  อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 90 นาท ี
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6  อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 120 นาท ี
      สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ทุกโรง ตามเกณฑ์    
ที่ สพฐ.ก าหนด  โดยให้มีสมุดบันทึกการอ่านประจ าตัวนักเรียนทุกคน มีประเด็นในการสรุปจากการอ่าน  คือ  เรื่อง
อะไร  ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  เมื่อไร พร้อมข้อคิดจากการอ่าน  
 4. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
  4.1 มีการปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
               กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งสพฐ. ที่ 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 3560ให้ใช้มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  ในกลุ่มสาระดังกล่าว  เงื่อนไขและระยะเวลาในการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังกล่าว  ให้เป็นไป  ดังนี้ 
  ปีการศึกษา 2561  ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
  ปีการศึกษา 2562  ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2  4  5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 
    ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน  
  ทั้งนี ้สพฐ.ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามค าสั่งที่ 921/2561 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
            4.2 การบริหารจัดการเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
และการปรบัปรุงโครงสรา้งเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่ง 
สพฐ. ที ่922 /2561 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบในวันประชุม)  
 ให้โรงเรียนทุกโรง  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งนี้ สพฐ.ให้โรงเรียนทุกโรงรายงานผลการปรับปรุงพัฒนา ภายในเดือน มิถุนายน 2561 
 5. รายงานการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
 สพฐ. ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภายใน 31 พฤษภาคม 2561  ทั้งนี้จะมีหนังสือราชการแจ้งอย่างเป็นทางการ
อีกครั้งหนึ่ง 
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 6.  โรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. และโรงเรียนสจุรติ   
 ในปี 2561  สพฐ. ก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีการอบรมพัฒนาผู้ที่เก่ียวข้องในช่วง
เดือนมิถุนายน 2561   

 7. การประเมนิตนเองเกีย่วกบัอตัลักษณ ์29 ประการ ของโรงเรยีนวถิีพุทธ เชือ่มโยงกบัการปลูกฝงั   
ค่านยิมหลกั 12 ประการ ตามค ารับรองปฏบิตัริาชการ ปีงบประมาณ 2561 
           ให้โรงเรียนทุกโรงเข้าไปรายงาน ในเว็บไซต์ www.vitheebhuddha.com  ระบบเปิดให้รายงาน 
ครั้งที่ 1 ตั้งแตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2561   ถึงวนัที ่15 มิถุนายน 2561  ทั้งนี้ได้แจ้งในหนังสือราชการ  
ทางเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ใช้และรหัสผ่านแนบในหนังสือไปด้วย   
หากมีข้อข้อสงสัย  สอบถามที่ ศน.อัจฉรา โทรศัพท์  089 8494458 

 8. การประกนัคณุภาพการศกึษา 
              กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 และประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แทน 
              ตามข้อ 3 ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง่รายงานผลการประเมนิตนเองใหแ้ก่
หนว่ยงานตน้สังกดัหรอืหนว่ยงานที่ก ากบัดูแลสถานศึกษาเปน็ประจ าทุกปี 
 จากกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ก าหนดให้ทุก
โรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)                        
ปีการศึกษา 2560  ต่อเขตพ้ืนทีการศึกษาอย่างชา้วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยโครงสร้างของรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในเว็บไซต์หนังสือราชการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ดัง link http://web2.br2.go.th/2016-02-01-13-
50-44.html?start=110  
 (กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แนบทา้ยวาระการประชุมหนา้ที ่ 15-17 ) 

 9.โครงการประเมนิผลนักเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(Programme for International Student Assessment: 
PISA)  

จะมีการประเมินทุกๆ 3 ปี ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมมาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึง PISA 2015 
ส าหรับ PISA 2018 จะมีการประเมินในเดือน สิงหาคม 2561 นี้ แจ้งทุกโรงเรียนด าเนินการตามประกาศของ สพฐ. 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  ปี 2018  

(ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เรื่องการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการประเมนิผล
นักเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(PISA)  ป ี2018 แนบทา้ยวาระการประชมุหนา้ที ่ 18-22  ) 

 
 
 
 
 

http://web2.br2.go.th/2016-02-01-13-50-44.html?start=110
http://web2.br2.go.th/2016-02-01-13-50-44.html?start=110
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 10. ดว้ยสพฐ.จะด าเนนิโครงการรักษภ์าษาไทยเนือ่งในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิปีพุทธศักราช 2561 
มีกจิกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย วนัภาษาไทยแหง่ชาต ิวนัที ่29 กรกฎาคม 2561  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกโรง
จัดการแข่งขันระดับโรงเรียน ในกิจกรรมต่อไปนี้ การคัดลายมือ ชั้นป.1-3,ชั้นป.4-6 ชั้นม.1-3 กิจกรรมการเขียน
เรื่องจากภาพ ป.1-3 การเขียนเรียงความชั้นป.4-6 ชั้นม.1-3 กิจกรรมการย่อความชั้นป.4-6 ชั้นม.1-3 กิจกรรมการ
แต่งค าประพันธ์(กลอน 4) ชั้นป.4-6 (แต่งกลอนสุภาพ)ชั้นม.1-3 และกิจกรรมพินิจวรรณคดี(การตอบค าถามจาก
วรรณคดี) ชั้นม.1-3  โดยให้สง่ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันมายังเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 
(แบบจะสง่ใหภ้ายหลงั) และเขตพ้ืนที่จะด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา ในวันที่4 
มิถุนายน 2561และระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2   ส่วนหัวข้อที่โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกในระดับโรงเรียน สพฐ.จะแจง้ให้ทราบในวนัที ่18 
พฤษภาคม 2561 

 11.รายงานผลการประเมินการอ่านออกเสยีง ในระบบ e-MES ในปีการศึกษา 2560 ผ่านในระดับ พอใชข้ึ้นไป 

ผลการประเมินการการอ่านออกเสยีง(ผ่านในระดับ พอใช้ขึน้ไป) 
 เปรียบเทียบการประเมิน 4 ครัง้  

 

ชัน้ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 4,212 95.12 4,153 93.89 4,170 93.47 4,137 94.43 
ป.2 3,828 98.00 3,825 98.38 3,781 98.38 3,796 98.21 
ป.3 3,876 98.87 3,833 99.42 3,804 99.53 3,810 99.06 
ป.4 3,934 98.77 3,879 99.31 3,838 98.94 3,865 99.05 
ป.5 4,122 98.81 4,033 99.41 4,014 99.13 4,032 99.36 
ป.6 4,168 99.04 4,073 99.68 4,028 99.41 4,028 99.26 
ม.1 1,609 85.72 1,771 94.71 1,658 89.28 1,681 91.21 
ม.2 1,684 92.02 1,677 92.86 1,604 89.46 1,645 91.63 
ม.3 1,684 94.18 1,675 94.32 1,671 94.46 1,682 94.92 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้น ป.1-6,ม.1-3 เมื่อมีการประเมิน
ทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จะเป็นกระตุ้นให้คุณครูผู้รับผิดชอบมีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้และเร่งรัดติดตามให้มีการน านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านการ
เขียนไปใช้อย่างจริงจัง และเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ผ่านเกณฑ์และสามารถเรียนรู้
ในสาระอ่ืนได้อย่างดี 
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12. ปฏิทินการจัดกิจกรรมและการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 
ภาค

เรยีนที ่ วนัเดือนป ี กิจกรรม 
ผูน้เิทศ/ 

ผูด้ าเนนิการ 
1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 พ.ค.-15 มิ.ย.61 ประเมินตนเองในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธเก่ียวกับอัตลักษณ์ 29 
ประการและการปลูกฝังคา่นิยมหลัก 12 ประการ 

โรงเรียน 

5-7 พ.ค. 61 อบรม STEM ครูสอนมัธยมต้น โรงเรียนเป้าหมาย 20 โรง เขตพื้นที่ 
8 พ.ค. 61 อบรมผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม เขตพื้นที่ 
9 พ.ค. 61 แจ้งแผน/ปฏิทินการนิเทศให้ทุกโรงเรียนทราบ กลุ่มนิเทศ 
10 -11 พ.ค. 61 อบรมการท าข้อสอบ PISA  ออนไลน ์ เขตพื้นที่ 
15-30 พ.ค. 61 โรงเรียนประเมินตนเองการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคณุธรรม 

สพฐ.  เป้าหมายรุ่นที่ 1 จ านวน 89 โรงเรียน 
โรงเรียน 

17-18 พ.ค. 61 ประชุมจัดท าแผนการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา  2561 กลุ่มนิเทศฯ 
19-21 พ.ค. 61 อบรม STEM  ครูสอนชั้น ป.4-6  โรงเรียนเป้าหมาย 20  โรงเรียน เขตพื้นที่ 
19  พ.ค. 61 ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) อ าเภอประโคนชัย, อ าเภอบ้านกรวด เขตพื้นที่ 
20 พ.ค. 61 ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) อ าเภอกระสัง, อ าเภอพลับพลาชัย เขตพื้นที่ 
26 พ.ค. 61 ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) อ าเภอห้วยราช เขตพื้นที่ 
15-31 พ.ค. 61 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ( ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย) โรงเรียน 

PLC คร้ังที่  1   
- จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิฯ์ การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT/ข้อสอบ
มาตรฐานกลาง (LAS) / การสอบอ่าน เขียน ชั้น ป.1 (RT)/การสอบ
อ่านเขียน ป.1-ม.3 (รายงานระบบE-MES) 

โรงเรียน 

17-31 พ.ค. 61 ติดตามข้อมูลสารสนเทศ/รายงานนักเรียน ม.ต้น เรียนสายอาชพีและ
ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ทุกโรงเรียน) 

โรงเรียน 

28-31 พ.ค. 61 นิเทศติดตามกระบวนการฝึกผู้เรียนท าข้อสอบ PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ 
2-3 มิ.ย.  61 อบรมผู้ประเมินภายในของโรงเรียน เขตพื้นที่ 
มิ.ย. – ก.ค. 61 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 

คร้ังที่ 2 
เขตพื้นที่ 

มิ.ย. 61 อบรมพัฒนาผู้บริหาร  ครู  ค่ายนักเรียนโครงการ รร.คุณธรรม สพฐ./ 
ทุก รร. 

สพฐ. 

มิ.ย  61 การพัฒนาตามโครงการโรงเรียนสุจริต เขตพื้นที่ 
15  มิ.ย. 61 ทดสอบการเขียนตามค าบอก 50 ค า ชั้น ป.2 - ม.3  (ครูอาสา) โรงเรียน 
18-29  มิ.ย. 61 ประชุมวางแผนนิเทศภาคเรียนที่  1  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา         

ในอ าเภอที่รับผิดชอบ 
ศึกษานิเทศก์ 

มิ.ย. 61 คัดกรองและรายงานข้อมูลเด็กพิเศษเรียนรวมในระบบ  SET โรงเรียน 
22  มิ.ย.  61 ประเมินการอ่านการเขียนชั้น ป.1-6 / ประเมินการรู้เร่ืองการอ่านตาม

แนวทาง PISA ชั้น ม.1-3 และรายงานในระบบคร้ังที่ 1  
ภายใน 29 มิ.ย. 61 

เขตพื้นที่ 
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25-29 มิ.ย. 61 ประเมินค าพืน้ฐานภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ม.3 ครั้งที่  1 โรงเรียน 
25-29 มิ.ย. 61 PLC คร้ังที่ 2 ติดตามสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การแก้ปัญหา

การอ่าน-เขียน การจัดการสอนแบบ Active Learning  
เน้นกระบวนการคิด 

เขตพื้นที่ 

1-29 มิ.ย. 61 นิเทศตามแผนนิเทศ ครั้งที่ 1 ศึกษานิเทศก์ 
4-6 ก.ค. 61 สรุปผลการนิเทศคร้ังที่ 1 และวางแผนการนิเทศคร้ังที่ 2 ศึกษานิเทศก์ 
9 ก.ค.-17 ส.ค 61 นิเทศตามแผนการนิเทศครั้งที่ 2  ศึกษานิเทศก์ 
13 ก.ค. 61 ศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
16ก.ค.–14ก.ย61 สอบการอ่านออกเขียนได้ (ค าพืน้ฐาน)  ป.1,3,6  ทุกคน คณะกรรมการ 
23-26 ก.ค. 61 PLC คร้ังที่ 3 ติดตามสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การแก้ปัญหา

การอ่าน-เขียน การจัดการสอนแบบ Active Learning  
เน้นกระบวนการคิด 

เขตพื้นที่ 

กลุ่มเครือข่ายฯ คัดเลือกสื่อ เทคนิคการสอนและนวัตกรรมการ
แก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียนขั้น ป.1-3 

คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย 

1-31 ส.ค 61 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง เขตพื้นที่ 
กิจกรรมคล่องสูตรคูณ ภายใน 1 เดือน คณะกรรมการ 

18-19 ส.ค.61 การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ 
20-22 ส.ค. 61 สรุปการนิเทศครั้งที่ 2  และวางแผนเตรียมการนิเทศคร้ังที่ 3 เขตพื้นที่ 
22  ส.ค. 61 ประเมินการอ่านการเขียน  ชั้น  ป.1-6  ประเมินการรู้เร่ืองการอ่าน

ตามแนวทาง PISA ชั้น  ม.1-3  และรายงานในระบบ ครั้งที่ 2  
ภายใน 31 ส.ค.  61 

เขตพื้นที่ 

23 ส.ค. –  
28 ก.ย. 61 

นิเทศตามแผนนิเทศครั้งที่  3  (ติดตามด าเนินการตามแผนยกระดับ
คุณภาพ) 
-ผลที่เกิดกับนักเรียน/ชิ้นงาน  ด้านการอ่านการเขียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ 

เขตพื้นที่ 

27-31 ส.ค. 61 PLC คร้ังที่ 4  ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การแก้ปัญหาการอ่าน-
เขียน 

เขตพื้นที่ 

ประเมินค าพืน้ฐานภาษาอังกฤษ  ป1.-ม.3 ครั้งที่  2 โรงเรียน 
เขตพื้นที่ประกวดสื่อ เทคนิคการสอนและนวตักรรมการแก้ปัญหาการ
อ่านการเขียนนักเรียนขั้น ป.1-3 มอบรางวัล 

คณะกรรมการ 

10-14 ก.ย. 61 ทดสอบสูตรคูณชั้น ป.3 - ม.3 เขตพื้นที่ 
8-12 ต.ค. 61 PLC คร้ังที่ 5  สรุปผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การแก้ปัญหาการอ่าน-

เขียนและจัดท าแผนยกระดบัผลสัมฤทธิ์และแก้ปัญหาการอ่าน 
การเขียน ภาคเรียนที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
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ภาค
เรยีนที ่ วนั เดือน ป ี กิจกรรม 

ผูน้เิทศ/ 
ผูด้ าเนนิการ 

2 17-19 ต.ค. 61 สรุปผลการนิเทศครั้งที่ 3 วางแผนการนิเทศครั้งที่ 4 เขตพ้ืนที่ 
5-9 พ.ย. 61 PLC ครั้งที่ 6  ติดตามสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การ

แก้ปัญหาการอ่าน-เขียน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ภาคเรียนที่ 2 

-โรงเรียน 
 

ศน.ประชุมวางแผนนิเทศครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มเครือข่าย/
อ าเภอ 

-เขต/กลุ่มฯ 

12 พ.ย. – 
28 ธ.ค. 61 

นิเทศตามแผนการนิเทศครั้งที่  4   รองผอ.สพป./
ศึกษานิเทศก์ 

12 พ.ย. 61 สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) รอบที่ 1 คณะกรรมการ 
22 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบครั้งที่ 3   

ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 
โรงเรียน 

26-30 พ.ย. 61 -PLC ครั้งที่ 7 ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์/การแก้ปัญหาการอ่าน -
เขียน 
-ประเมินค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ป.1 - ม.3  ครั้งที่  4 

-โรงเรียน 
-เขต/กลุ่มฯ 

6-8  ธ.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่  68  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(บุรีรัมย์) 

เขตพ้ืนที่ 

3-7  ธ.ค. 61 ทดสอบสูตรคูณและการคิดเลขเร็ว  ป.2 - 6  ครั้งที่  1 ครูวิชาการ 
27-28 ธ.ค. 61 PLC ครั้งที่ 8 ติดตามสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การ

แก้ปัญหาการอ่าน-เขียน 
-โรงเรียน 
 

สรุปผลการนิเทศครั้งที่ 4 และวางแผนนิเทศครั้งที่ 5 รองผอ.สพป./
ศึกษานิเทศก์ 

  5 ม.ค. 62 สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก (เขตพ้ืนที่การศึกษา) เขตพ้ืนที่ 
25 ธ.ค. 62 สอบ Pre  O-NET  ชั้น ป.6/ม.3   เขตพ้ืนที่ 
2 ม.ค.-15 ก.พ. 62 นิเทศตามแผนการนิเทศครั้งที่  5  รองผอ.สพป./

ศึกษานิเทศก์ 
22  ม.ค. 62 -ประเมินการอ่านการเขียนชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบ 

ครั้งที่  4  ภายใน 31 มกราคม 2562 
เขตพ้ืนที่/
โรงเรียน 

23  ม.ค. 62 สอบ  Pre NT  ชั้น ป.3 เขตพ้ืนที่ 
28-31 ม.ค. 62 PLC ครั้งที่ 9 ติดตามสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การ

แก้ปัญหาการอ่าน-เขียน 
โรงเรียน 
 

ทดสอบ 50  ค า  ชั้น ป.2-ม.3 (ครูอาสา )ครั้งที่  2 โรงเรียน 
ประเมินค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ป.1-ม.3  ครั้งที่  4 โรงเรียน 
ประเมินพัฒนาการปฐมวัย/  โรงเรียน 
ทดสอบสูตรคูณชั้น ป.2-6 ครั้งที่  2 โรงเรียน 

2-3 ก.พ. 62 สอบ O-NET    
 
 

เขตพ้ืนที่ 
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20-28 ก.พ. 62 PLC ครั้งที่ 10  ติดตามสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์/ 
การแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน 

กรรมการ 

ประเมินการอ่านค าพ้ืนฐานและท่องอาขยาน  ป.1 ป.3  ป.6  
21 ก.พ. 62 ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 (RT) เขตพ้ืนที่ 
22  ก.พ. 62 สอบข้อสอบมาตรฐานกลางชั้น  ม.1-2 เขตพ้ืนที่ 
28 ก.พ. 62 สอบข้อสอบมาตรฐานกลางชั้น  ป.2-ป.4-5 เขตพ้ืนที่ 
7  มี.ค. 62 สอบ NT ชั้น ป.3 สพฐ 
1-12 เม.ย. 62 สรุปผลการนิเทศครั้งที่  5 รองผอ.สพป./

ศึกษานิเทศก์ 
25 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-NET    สทศ 
30  เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ  NT สพฐ 

 
12. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับ
โรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่  18 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา ด้วยระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินที่แนบ โดยมีแนวทางส าคัญในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ระบบ Data Managements Center (DMC) ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่นพิกัดที่ตั้ง ไฟฟ้า – ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการน าเข้าข้อมูล
นักเรียนรายคน เช่น กรณีการย้ายเข้าหรือเพ่ิมนักเรียน ให้ด าเนินการส่งเสริม เร่งรัดนักเรียนที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ได้จัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนตามระเบียบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2554 

2. ระบบ B-OBEC (ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและยืนยัน 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาค าของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และมิได้ยืนยันข้อมูลจะส่งผลต่อการพิจารณาค าของบประมาณ 

3. ระบบ EMIS (ระบบริหารสถานศึกษา) ให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลพร้อมยืนยันเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
รายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KRS) 
(ปฏทินิการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แนบทา้ยวาระการประชมุ หน้าที ่24 -25 ) 
  
วาระที ่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่  2/2561  เมือ่วนัที ่ 15 กุมภาพันธ ์ 2561 
  มตทิีป่ระชมุ           
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วาระที ่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพจิารณา 
 3.1 กลุ่มสง่เสริมการจดัการศกึษา 
  3.1.1 โครงการ“ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จัดท าโครงการ“ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต”      
(LIFE SAVING) ประจ าปี 2561 โดยก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สระว่ายน้ าเดอะพูลคลับ อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน คนละ 2 วัน รวมทั้งสิ้น 200 คน ดังนี้ 

1. รุ่นที่ 1   วันที่  21 – 22  พฤษภาคม  2561   
2. รุ่นที่ 2   วันที่  23 – 24  พฤษภาคม  2561   
3. รุ่นที่ 3   วันที่  25 – 26  พฤษภาคม  2561   
4. รุ่นที่ 4   วันที่  27 – 28  พฤษภาคม  2561  

 3.2 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                3.2.1 ในปีการศึกษา 2561 มโีรงเรยีนที่ขอรบัตราพระราชทานบา้นนักวทิยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย 
จ านวน 55 โรงเรยีน แบง่เปน็ขอรับตราครัง้แรก 22 โรงเรยีน รักษาสภาพ 9 โรงเรยีน และ สง่ไมผ่่านสง่ใหม ่24 
โรงเรียนดงัแนบ  
                   ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าว ก ากับ ติดตาม ให้ก าลังใจคุณครูปฐมวัยในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยและด าเนินการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมการทดลอง 2 วัฏจักรวิจัย อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา
2561 ต่อไป 

ที่ โรงเรียน รุ่นที่ 

สถานะการประเมิน ผลการ
ประเมิน
ออนไลน์ 

(ร้อยละที่ได้) 

 
ชื่อโครงงาน 

คงสภาพ รับตราฯ 
ครั้งแรก 

1 บ้านแสลงพันกระเจา 7 -  75 ปริศนาสีจากธรรมชาติ 

2 บ้านโนนสว่าง 7 -  67 ความลับของดอกอัญชัน 

3 บ้านนาราใหญ่ 7 -  79 ก้อนดิน 

4 บ้านจะเนียงสามัคคี 7 -  79 ว่าวจ๋า ท าไมลอยบนฟ้าได้ 

5 บ้านหนองนา 7 -  78 น้ ามหัศจรรย์กับดอกไม้อายุยืน 

6 นิคมสร้างตนเอง 4 7 -  70 ดินในหมู่บ้านของหนู 

7 บ้านปราสาท 7 -  79 ถั่วงอกมหัศจรรย์ 

8 บ้านหนองร้าน 7 -  76 ผักบุ้งมหัศจรรย์ 

9 บ้านบัว 7 -  79 มหัศจรรย์ดินย้อมผ้า 



11 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ครั้งที่ 3/2561  วันที่  9  พฤษภาคม  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์   

 

ที่ โรงเรียน รุ่นที่ 

สถานะการประเมิน ผลการ
ประเมิน
ออนไลน์ 

(ร้อยละที่ได้) 

 
ชื่อโครงงาน 

คงสภาพ รับตราฯ 
ครั้งแรก 

10 บ้านหนองเอียน 7 -  76 ดินน้ ามันลอยน้ าได้อย่างไร 

11 บ้านโนนเสน่ห์ 7 -  66 น้ าเดินได้ 

12 บ้านเกียรติเจริญ 7 -  86 ข้าวสวยด้วยธรรมชาต ิ

13 บ้านเมืองไผ่ 7 -  83 เรือใบไม้ 

14 บ้านดอนยาว 7 -  80 สีสกัดจากธรรมชาติ 

15 บ้านยาง 7 -  74 ข้าวแสนอร่อย 

16 บ้านละหอกตะแบง 7 -  73 กระถางผ้าแสนสวย 

17 นิคมสร้างตนเอง 2 7 -  79 ฉันเปลี่ยนไป 

18 บ้านหนองม่วง 7 -  66 เมล็ดพืชของฉัน 

19 บ้านหนองน้ าขุ่น 7 -  79 ผักบุ้งแสนอร่อย 

20 บ้านหนองตะขบ 7 -  78 ผักสดแสนอร่อย 

21 บ้านหนองม่วงพัฒนา 7 -  67 น้ าที่บ้านเรา 

22 บ้านละลมพนู 7 -  79 ไข่สามเกลอ 

23 บ้านโคกสูง 1  - 78 ผ้าสวยด้วยมือหนู 

24 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 1  - 74 มหัศจรรย์ผักสีม่วง 

25 บ้านเขาคอก 1  - 85 ไร่อ้อยแสนหวาน 

26 นิคมสร้างตนเอง 5 1  - 67 เส้นทางของกระดาษ 

27 บ้านหนองไม้งาม 2 1  - 72z ทานตะวันงอกได้ 

28 วัดบ้านกันทรารมย์ 1  - 82 มหัศจรรย์แห่งสีสัน 

29 วัดบ้านตะโกตาพิ 1  - 74 ดอกไม้มหัศจรรย์ 
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ที่ โรงเรียน รุ่นที่ 

สถานะการประเมิน ผลการ
ประเมิน
ออนไลน์ 

(ร้อยละที่ได้) 

 
ชื่อโครงงาน 

คงสภาพ รับตราฯ 
ครั้งแรก 

30 บ้านก้านเหลือง 4  - 80 กังหันสวยด้วยมือหนู 

31 บ้านโคกเบง 4  - 73 น้ าไหนท าละลาย 

32 วัดบ้านโคกเหล็ก 2 ส่งใหม่ - 81 มหัศจรรย์พลังสี 

33 บ้านปังกู 3 ส่งใหม่ - 81 การเก็บรักษาไข่สดให้นาน 

34 บ้านโคกตูม 3 ส่งใหม่ - 75 การทดสอบวิตามินซีของผลไม้
บ้านเรา 

35 บ้านระโยงใหญ่ 3 ส่งใหม่ - 82 กระทงน้อยแสนสวย 

36 บ้านบัวถนน 3 ส่งใหม่ - 78 แสงสีสวยงาม 

37 บ้านไม้แดง 3 ส่งใหม่ - 84 ดอกไม้กินได้ 

38 บ้านตะครอง 3 ส่งใหม่ - 74 สีสวยจากธรรมชาติ 

39 บ้านหนองพลวง 3 ส่งใหม่ - 85 ถั่วจ๋าถั่ว 

40 บ้านหินลาด 3 ส่งใหม่ - 72 ดาวเรืองดอกไม้งามอย่างมี
คุณค่า 

41 นิคมสร้างตนเอง 6 3 ส่งใหม่ - 73 ดินเอ๋ยดิน 

42 บ้านตัวอย่าง 3 ส่งใหม่ - 79 สองเกลอเจอกัน 

43 บ้านหนองไม้งาม 1 3 ส่งใหม่ - 75 สีสันกับความลับของเธอ 

44 วัดบ้านจอม 4 ส่งใหม่ - 68 น้ ามหัศจรรย์ 

45 บ้านระกา 5 ส่งใหม่ - 79 ใบจ๋ามาจากไหน 

46 บ้านตะเคียน 5 ส่งใหม่ - 80 ใบเอ๋ยใบไม้ 

47 บ้านส าโรง 5 ส่งใหม่ - 77 สีที่ซ่อนของดอกไม้ 

48 บ้านเขว้าศึกษา 5 ส่งใหม่ - 79 ไข่มหัศจรรย์ 

49 บ้านชุมแสง 5 ส่งใหม่ - 85 กังหันลมหลากสี 
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50 วัดชุมพลมณีรัตน์ 5 ส่งใหม่ - 68 คุณนายตื่นสายขยายพันธุ์ 

51 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 5 ส่งใหม่ - 63 สีสันแสนสวยจากธรรมชาติ 

52 เพียงหลวง 2 5 ส่งใหม่ - 73 ขนาดไม่ส าคัญโครงสร้างเท่านั้น
ที่จมลอย 

53 บ้านตาแก 5 ส่งใหม่ - 77 สมุนไพรพิชิตลูกน้ ายุง 

54 บ้านมะขาทานตะวัน 5 ส่งใหม่ - 85 สีสันพันธุ์พืช 

55 กองทัพยกอุปถัมภ์ 5 ส่งใหม่ - 84 ข้าวสวยธรรมชาติ 
 
 3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขอความร่วมมือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้
จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา) ช่วง 6 เดือน
แรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม  2561) และรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  ปี 2561 (ตุลาคม 2560- 
มีนาคม 2561) ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  http://e-budget.jobobec.in.th โดยเลือกการรายงาน
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปี 2561 (ตุลาคม 2560 - 
มีนาคม 2561)  รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25  พฤษภาคม  2561 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

วาระที ่ 4  เรื่องอืน่ๆ 
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