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รายงานการประชมุผู้บรหิารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย ์เขต 2 
ครัง้ที ่3/2561 

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

 
 

ผูม้าประชมุ 

1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
2. นายสมศักดิ์  สุขส าโรง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
3. จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางวี่แวว  พรประสพ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
5. นางกัญญาภัค  เปียกระโทก  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายอุดม บุ้งทอง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
8. นายณัฐภัทร  แสงอินทร์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นายสุริยา  สายมณี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางดวงปาน  นครทัศน์  ศึกษานิเทศก์ 
11. นายมนต์ชัย  เลี้ยงรักษา  ศึกษานิเทศก์ 
12. นายสาคร  แขนรัมย์   ศึกษานิเทศก์ 
13. นายประยุทธ  น้ าอบเชย  ศึกษานิเทศก์ 
14. นางอัจฉรา  บัวแย้ม   ศึกษานิเทศก์ 
15. นางสาวสุนันท์  ปัณทุพา  ศึกษานิเทศก์ 
16. นางสาวพรวิมล ระวันประโคน  ศึกษานิเทศก์ 
17. นายวงศ์วัฒน์  ภูมิประโคน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยฯ 
18. นางสาวเบญญาพัชร พรหมเอาะ รอง ผอ.โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
19. ว่าที่ ร.ต.พัฒนา นพตลุง  ผอ.โรงเรียนวัดแจ้งฯ 
20. นายธนาธิป เสียงตรง   ผอ.โรงเรียนบ้านศรีถาวร 
21. นางพัชรี  ไชยชิต   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
22. นายประสิทธิ์  สระหอม  ผอ.โรงเรียนบ้านเขว้า 
23. นายพิรุฬห์  อารีราษฎร์  ผอ.โรงเรียนบ้านปังกู 
24. นางวาสนา กาละดี(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านพาชี 
25. นายสุคนธ์  ก าธร   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
26. นายสนั่น  นพตลุง   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปอ 



2 
รายงานการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

 

27. นายส าราญ  สัตบุตร   ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคอก 
28. นายประสิทธิ์  แสงดาว  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลอย 
29. นายจรัญ  สิทธิศักดิ์   ผอ.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 
30. นายปณิธาน  ช านาญกอง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะโก 
31. นายกฤตภาส  ไชยอินทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเอียน 
32. นางสาวภาวนา  ยุทธรัตน ์  รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 
33. นายพิชัย  คะกาเนปะ   ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศิลา 
34. นายเชิดศักดิ์ ปามุทา   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 
35. นายสมาน  วงศ์แต้   ผอ.โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บ ารุง) 
36. นายวิโรจน์ เพ็งประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 
37. นายธนาวุฒิ  บัวภา   ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 
38. นายวิรัตน์  อาญาเมือง  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหนองนา 
39. นางร าไพ ศรีวงศ์  สุดชากล (แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 
40. นายวิบูลย์ โพใครศรี(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 
41. นายสุทิน  ทะเรรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านไทรโยง 
42.  นายฬภัช บวรถิรธนดลณ์(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 
43. นายณัฐพล  มีเวที   ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อดิน 
44. นายสุรัตน์  เทียมศักดิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 
45. นายเก็ง  ทวันเวช   ผอ.โรงเรียนบ้านละลมพนู 
46. นายสมพงษ์  โคตรทม  ผอ.โรงเรียนบ้านสังเคิล 
47. นายวิเชียร  ทองมี   ผอ.โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 
48. นายณรงค์  เจริญชัย   ผอ.โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 
49. นายดุสิต  หลอมประโคน  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะลุงเก่า 
50. นายณรงค์  นุแรมรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
51. นายสุรศักดิ์  สหวิริยะสิน  ผอ.โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 
52. นายณรงค์  วันจันทึก   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 
53. นายปรีชา  หมัดโนต   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 
54. นายตระการ เพ็งประโคน(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 
55. นายวิเชียร  แสงสาย   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
56. นายจ าเนียร  บัวแย้ม   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกย่าง 
57. นายวิโรจน ์ นราศรี   ผอ.โรงเรียนบ้านเก็ม 
58. นายสมหมาย  อาทวัง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 
59. นายนิเวศน์ เมืองไทย(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 
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60. นายเฉลิมพล  แก้วประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านกระสัง 
61. นายสุทัศน์  มิเขมา   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหินกอง 
62. ดร.นิคม  ขันโสม    ผอ.โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 
63. นายส าราญ เสียงตรง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ า 
64. นายแสน  กังประโคน   ผอ.โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์) 
65. นายพิชัย  อาจสังข์   ผอ.โรงเรียนบ้านบัว 
66. นายจีรพัฒน์  เทียมศักดิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองร้าน 
67. นายวาทิต มะริดรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 
68. นายสุวรรณ  ภาษี   ผอ.โรงเรียนบ้านแสลงโทน 
69. นายศรัณยู  สินรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอน 
70. นายรอง  ชาญประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์) 
71. นายนรังสรรค์  จันทร์สนาม  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 
72. นางเพ็ญศิริ  สายจันทร์หอม  ผอ.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 
73. นายสมพงศ์  เพ็งดี   ผอ.โรงเรียนบ้านสารภี 
74. นายอุดร  จงกล   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) 
75. นายบุญลือ  ไชยชิต   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 
76. นางสาวล าดวน  ทุยประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกี่ 
77. นางธวัลรัตน์  ทูลเกียรติวัฒนา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกส าโรง 
78. นายสุพรรณ ทองศรี(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 
79. นายเมธา  นพตลุง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บ ารุง) 
80. นายเรวัต  ประพันธ์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 
81. นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 
82. ว่าที่ ร.ต.ชานนท์ วันดีรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
83. นางวารุณี บุตรัตนศิรินทร์(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 
84. นายเกษม  ปาประโคน  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 
85. นายสมพร  วันศุกร์   ผอ.โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บ ารุง) 
86. นายสมดุลย์ ชาญนุวงศ์(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
87. นายบรรจง  จ ารูญอิสระกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านชุมแสง 
88. นางดวงมณี  นครวงศ์   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 
89. นายเสนอ  ปรังประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 
90. นายสุนทรเทพ  ปุรณะ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตูม 
91. นางประภัสสร  สรวนรัมย ์  ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 
92. นางอรุณรัตน์  ชาติประสพ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 
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93. นายบรรพต  สรวนรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกรัง 
94. นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกระสัง 
95. ว่าที่ ร.ต.ศุกรี  กะรัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 
96. นางจินตนา  สุขส าราญ  ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียน 
97. นายนาวิน  ยวนจิตปิยะ  ผอ.โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 
98. นายบุญส่ง  พิชนาหารี  ผอ.โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 
99. นายอนันต์  พิสาดรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านถนน 
100. ดร.ไชยวัตร  คงประภัสสร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 
101. นายปฐม  สุทารัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 
102. นายมานพ  คงเสนา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์) 
103. นายสมศักดิ์  จักรสาน  ผอ.โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
104. นายธวัสชัย พงศ์ประภัสร  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด”สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร” 
105. นายชัยเดช  หรีกประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดง 
106. นายสุวรรณ ไทยประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านจาน 
107. นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 
108. นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 
109. นายศิริศาสตร์ ส่องแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านละลูน 
110. นางสาวกรองจิต กว้างขวาง รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านช าแระ 
111. นายสมศักดิ์ เพประโคน  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 
112. นายธวัธชัย  กิรัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านจอม 
113. นายสุนทอง  มีมาก  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด 
114. นางมธุรส  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 
115. นายมงคล  นิพรรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคลด 
116. นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 
117. นายบุญถม เกษี   ผอ.โรงเรียนบ้านตาราม 
118. นายเฉลิม  ชวนชื่น  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 
119. นางคนงึ  ยืนยง (แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
120. นางติรกา  ศรีวังราช  ผอ.โรงเรียนบ้านไม้แดง 
121. นายเฉลิม  บุญโก่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ”ไกรปัญญานุเคราะห์” 
122. นายสมศักดิ์  นุสันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 
123. นายส าราญ  อยู่นาน  ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 
124. นายวัชเรนทร์  สุตะนนท์  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ 
125. นางสาววรรณี  สายสอน(แทน) ผอ.โรงเรียนวัดธรรมถาวร 
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126. นายวัฒนา  สราญบุรุษ  ผอ.โรงเรียนบ้านอโณทัย 
127. นายวิโรจน์ แก้วสอน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูง 
128. นายจรัญ  วารินทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคค ี
129. นายประยุทธ ยืนยง  ผอ.โรงเรียนบ้านล าดวน 
130. นายประสพ เกรติกุล  ผอ.โรงเรียนวัดอินทบูรพา 
131. นายระวี  ศรีเฉลิม  ผอ.โรงเรียนบ้านนารา”กัลยาประชาสรรค์” 
132. นายชาญณรงค์  หาญกิจ  ผอ.โรงเรียนบ้านสูงเนิน 
133. นางอรวรรณ มีพร (แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
134. นายคาน  นามสว่าง  ผอ.โรงเรียนบ้านบัวถนน 
135. นายสมจิต  การเพียร  ผอ.โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 
136. นายประดิษฐ์  พิชนาหะรี  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 
137. นางเอมอร  เกรติกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 
138. นายอิทธิกร  หนูยงค์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 
139. นายทรงชัย  สุขแสนสุข  ผอ.โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 
140. นายสุเทพ  เพชรสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขอน 
141. นางแสงเดือน  ม่วงทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านดอนยาว 
142. นายจ านงค์  กันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 
143. นางปิยนันท์  หรีกประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 
144. นายบุญพร้อม  อุปแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านตาสะด า(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 
145. นายประพฤติ  เยรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านส าโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 
146. นายศิวัฒ  พูนแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านระกา 
147. นายโพชัน ขุนาพรม  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 
148. นายสมบัติ  ทองโพธิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านยาง 
149. นายอังกูร  สายบุตร  ผอ.โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 
150. นายบุญเชิด  คุณมาศ  ผอ.โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 
151. นางอภิญญา  ญาณวุฒิพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
152. นางสาวภรณ์นภสร  ลอยเทียนโกมล ผอ.โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 
153. ว่าที่ ร.ต.วิสูตร  สุขใหญ่  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
154. นางจิราภรณ์  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านกุดโคลน 
155. นายญาต  ชัยมี   ผอ.โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม 
156. นายชูเกียรติ พะนิรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านตะครอง 
157. นายมานะ  ค าผิว (แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านตาเป้า 
158. นางพัชราภรณ์ วันดี  ผอ.โรงเรียนบ้านประดู่ 
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159. นายวชิระ  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนวัดปทุมคงคา 
160. นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 
161. นายสงกรานต์  อือตระกูล  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 
162. นางสาวมนัสวัณณ์  กระจ่างทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 
163. นางบัวผัน  ปุยะต ิ  ผอ.โรงเรียนบ้านยาง 
164. นายเกียรติพงษ์  ตุละวิภาค ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 
165. นายอัครเดช  กิจคณะ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเบง 
166. นายอดิศร  ศรีชัยชนะ  ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาททอง 
167. นางราณี กุยรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 
168. นางพัฒน์สรณ์  เจืองประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านตาอี 
169. นายพงศ์ศักดิ์  แสงทอง  ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 
170. นายกฤษฎาพัฒน์  เช่นรัมย์ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 
171. นางสงวน  อรัญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกระเหย 
172. นายทองหลา พลเยี่ยม  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 1 
173. นางสมพร ปลอดประโคน(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 
174. นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 
175. นายพเยาว์ สันตะพันธ์  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 
176. นายบุญเชิด  จงกล  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสายตรี 9 
177. นายภานุเมศ สิมมะลี  ผอ.โรงเรียนบ้านสายตรี 16 
178. นางสาวหนึ่งฤทัย  วงศ์ค าจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหินลาด 
179. ส.อ.ดร.ชาตรี มาประจง  ผอ.โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 
180. นายสุรชัย ละม้ายศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 
181. นางอัญชลี  แฟ้นประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านถนนน้อย 
182. จ.ส.อ.สุพรรณ์  อรัญสาร  ผอ.โรงเรียนบ้านหว้า 
183. นายภคิน  จ าปา   ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 
184. นางกริชศมน  รัตนโฆษา  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีสุข 
185. นายสงัด  ศรีเจริญ  ผอ.โรงเรียนบ้านหลัก 
186. นายพิสณห์  เนตรประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านตรุง 
187. นางสาวกชวรรณ  บุตรโพธิ์ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 
188. นายศรชัย  หนูน้ าค า  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 
189. นางสาววนัสชาค์  สุวรรณทอง ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 
190. นายศิโรตม์  บุญข่าย  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 
191. นายไพบูลย์  ภูมิทัศน์  รักษาการผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 
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192. นายสมพักตร์ ทรัพย์สุข(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 8 
193. นายสงกรานต์  ประเสริฐศรีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 
194. นายสราวุธ  มโนวสิุทธิ์  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 
195. นางสาวพิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 
196. นายพัสกร  หัสดิน  ผอ.โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 
197. นายนรินทร์  กะฐินสี  ผอ.โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 
198. นายองอาจ  วัชเรนทร์วงศ์  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 
199. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ  ผอ.โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 
200. นางมัชฌิมา  ดวงศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวง 
201. นายเจมวิทย์  เครือค า  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 
202. นายณรงค์  พรหมทอง  ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 
203. นายมนทิพย์  จานเขื่อง  ผอ.โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 
204. นายสถิต  อะเพ่ือนรัมย์  ผอ.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
205. นายไพเรศ  เสชัง   ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 2 
206. นายพิเชษฐ์  ยงปัญญา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 
207. นายวิชัย  ชาญประโคน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 
208. นางวิไล  ชัยสุริยะเดชา  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 
209. นางสมใจ สร้อยสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขม้ิน 
210. นายพงศธร  สร้อยสวรรค์  ผอ.โรงเรียนบ้านตาแก 
211. นายเอนก  วายประโคน  ผอ.โรงเรียนเขว้าศึกษา 
212. นายปริพันธ์  สมภาค  ผอ.โรงเรียนบ้านมะมัง 
213. นายวิชิต ปูนรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชัน 
214. นางอุษามณี จันเติบ(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 
215. นายทรงศักดิ์  เสริมสุข  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 
216. นางสาวสุกันยามาศ มาประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปลัด 
217. นายประเสริฐ  นาสารีย์  ผอ.โรงเรียนบ้านตะแบก 
218. นายเกียรติ  แสวงตน  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านแพงพวย 
219. นายสุทัศน์  สารพัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกชุม 
220. นางยุวดี  เหล่าจิรานุวัฒน ์ ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาท 
221. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์ ผอ.โรงเรียนวัดโคกเจริญ 
222. นายไพบูลย์  ยงทวี  ผอ.โรงเรียนบ้านบุญช่วย 
223. นายสักรินทร์ ทองศรี(แทน) ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลา  
224. นายสุริยา  จันทร์จ าปา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 
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225. นายพรเลิศ  พงษ์เรืองหนู  ผอ.โรงเรียนวัดส าโรง 
226. นายกช อึ้งพรภิมนกุล(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกรี 
227. นายอนุสนธิ์  สุนินทบูรณ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด 
228. นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์  ผอ.โรงเรียนพุทธบารมี 
229. นายกิตติศักดิ์  สายกระสุน ผอ.โรงเรียนบ้านประดู่ 
230. นายศุภชัย นิธุรัมย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 
231. นางสาวพรรณทิวา  สินใหม่ ผอ.โรงเรียนบ้านดวน 
232. นายนิคม  สีแสงหน่อม  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย 
233. นายอรรถพล  วรรณพงศ์สถิต ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสนวน 
234. นายอภิเชษฐ์  พรหมศร  ผอ.โรงเรียนบ้านจบก 
235. นายสังเวียน  ตีเวียง  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 
236. นายบุญเที่ยง  สัตย์ซ้ า  ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 
237. นายกิตติ   เตชะนอก  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขม้ินพัฒนา 
238. นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 
239. นายอดิศักดิ์  อิสณพงษ์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 
240. นายณัฐนันท์  จะแรบรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 
241. นายกฤษฎากร  บุญคล้อย  ผอ.โรงเรียนบ้านเกต”สุตาประชาอุปถัมภ์” 
242. นางธัญนันท์ ศกุลตนาด  ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง 
243. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ผอ.โรงเรียนบ้านโชคกราด 
244. นายเสถียร โคตรวงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 
245. นายมานัส ดิษยศิริกร  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

ผู้ไม่มาประชมุ 

1. ผอ.โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1. นายสมพร  สนสกุล   นักทรัพยากรบุคคล 
2. ว่าที่ ร.ต. อเนก  จอมค าสิงห์  นักประชาสัมพันธ์ 
3. นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง  นักจัดการงานทั่วไป 
4. นายอุดมพงษ์  เทศวงษ์  พนักงานขับรถ 
5. นายจักรกฤช  อินนอก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวกาญจนา  นิลวรรณ์  พนักงานพิมพ์ดีด 
7. นางสาววรัญญา  วันนูประถัมภ์ นักทรัพยากรบุคคล 
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8. นายณัฐวัฒน์  เครือศรี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ 
9. นางกฤษติกา  บุญปลูก  แม่บ้าน 
10. นางนิชธิมา  เพ็งโนนยาง  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
12. นางสาววัชราภรณ์  สายะสมิต  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13. นางสาวรัตน์ติกานต์  แปลงดี  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
14. นางรัศมี  ต่างประโคน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
15. นางสายรุ้ง  บ้างต ารวจ  นักจัดการงานทั่วไป 
16. นายสายันห ์ เทศวงษ์   พนักงานธุรการ 
17. นายสุภโชค  อินทร์ช้าง  พนักงานขับรถ 
18. นายวีรศักดิ์  สืบวัน   เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
19. นายศศิธร  เหิมหาญ   นักจัดการงานทั่วไป 
20. นายถาวร  กุลวงษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นายธีระนัย  ไม้สูงเนิน  นักวิชาการศึกษา 
22. นางสาวศิริมา ศศินครเทวัญย์  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
23. นางสาวอสมาภรณ์  เทศวงษ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
24. นางเนาวรัตน์ น้ าอบเชย  นักวิชาการศึกษา 
25. นางสาวณิชาพร  ไชยหมก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
26. นายประเสริฐ  ศรีเนาวรัตน์  นักการภารโรง 
27. นายกิตติศักดิ์  เรืองไพศาล  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
28. นางสาววรรฤดี  ค าศรี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
29. นางสาวรุ่งฤดี  วงศ์ประโคน  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
30. นางสาวรัชนีกร  วรรณกลางซ้าย เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
31. นางนวลอนงค์  โรจนากาศ  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
32. นายสายเชื้อ  ค าประโคน  พนักงานธุรการ 
33. นายเวทิน หงส์วิเศษ   นักทรัพยากรบุคคล 
34. นางสาวภัทรลดา มะเรืองศรี  เจ้าหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
35. นางสาวโสภา ศรีทนต์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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เริ่มประชมุเวลา  09.00 น. 

  นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
 1.  รับชม VDO โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมการอ่านออกเขียน
ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 100% โรงเรียนบ้านปลัด อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

 2. ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด าเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2560 ที่มีการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2560 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2    ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งแบบเสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2560 และ มีผู้เสนอผลงานฯ 
จ านวน   3 ราย ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งเกียรติบัตรฯ 
ให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

 ประเภท พนักงานเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตนิักเรยีน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา 
 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  
 3. รายงานผลการสอบ O-NET/NT/ข้อสอบมาตรฐานกลาง และการอา่นการเขยีน ปีการศึกษา 
2560 
 3.1 มอบเกียรติบัตรผู้บริหารและคุณครูสายผู้สอน จ านวน 240 ราย 18 รายการ 

4.  กลา่วชืน่ชมผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ก าชบัชว่งปดิภาคเรยีนไม่ใหเ้กดิปญัหา วาตภยั และเด็กจมน้ า 

5.  คดัเลอืกครูด.ี...โครงการประชารฐั 
 -ขับเคลื่อน"รร.ประชารัฐ" 

  สพฐ.ขับเคลื่อน "โรงเรียนประชารัฐ" ดึงเอกชน ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา วางแผนตั้ง 
คกก.ระดับจังหวัดดูแลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3,322 โรง มี ผอ.เขตพ้ืนที่ฯนั่งประธาน เนื่องจากในขณะนี้



11 
รายงานการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

 

รัฐบาลก าลังขับโครงการประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีการตั้ง
คณะกรรมการมาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการดูแลด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น าผ่าน
โรงเรียนประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน วางแผนให้โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 3,322 โรง ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

โดยการด าเนินการขั้นแรก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก 
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 3,093 โรง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 184 โรง ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 31 โรง และโรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 14 โรง ซึ่ง สพฐ.ได้มีการท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริหารเขตพ้ืนที่ 
ผู้บริหารโรงเรียนถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแล้ว โดยจะมีการตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ มีผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน สพฐ.จะต้อง
ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนใน 4 ด้านหลัก คือ 

1. การจัดท าฐานข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนทุกส่วน เช่น ข้อมูลจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
จ านวนครู ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือที่จะให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจที่จะน าบุตรมาเข้าเรียน ทั้งยังเป็นการเปิดความโปร่งใสให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้  

2. เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลให้กระจายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และใช้ใ 
การเข้าถึงองคค์วามรู้และสื่อต่างๆ  

3. การเตรียมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีทั้งการน า 
สือ่การเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในโรงเรียน และน าวิธีการสอนในสถาบันชั้นน ามาถ่ายทอด

ให้แก่นักเรียน เพ่ือสร้างเด็กที่มีความสนใจใฝ่ค้นคว้า หาข้อมูลด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรม     
มีจิตสาธารณะ  

4. การเตรียมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จะรวม 
ไปถึงการพัฒนาอบรมครูผู้สอนให้สามารถเป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 6. หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจ
ให้แก่เยาวชน เพ่ือที่จะได้เติบโต ขึ้นเป็นผลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็น
ครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญ ในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง..." 

 และอีกตอนหนึ่งเป็นพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู  ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  วันพุธที่ 18 
พฤษภาคม  พ.ศ.2526  ความตอนหนึ่งว่า "...อาชีพครูถึงว่าส าคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง และก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งก็ได้แก่เยาวชน
ของชาติ เสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารถช่วยกันสร้างความ
เจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ ..." 
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 7. จดุเนน้การด าเนนิงานยกระดบัคณุภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2561 สพป.บรุรีมัย ์เขต 2 
  7.1 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. 
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ห้วยราช 09.00 น. 

 
    - ให้แต่ละอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่การจัดสถานที่/ พิธีกร/พิธีลงนาม MOU/แบบลงเวลา/ 
ผู้รับรายงานตัวลงเวลาและจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าประชุม  โดยผู้อ านวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 
2 เป็นผู้แถลงนโยบาย 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) 

  7.2 การประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอน “การอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”  
      เขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอน “การอ่านและการ
เขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3” เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย และส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาไทย  โดยด าเนินการดังนี้ 

  - ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกโรงเรียนใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอน เพ่ือ
แก้ปัญหา/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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  7.3 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การยกระดับผล
สอบและการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ของนักเรียน 

       เน้นให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  โดยใช้กระบวนการ   
PLC เป็นตัวขับเคลื่อน เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงก าหนดปฏิทินให้สถานศึกษา PLC ทุกเดือน เริ่มจากเดือน
พฤษภาคม 2561 ให้สถานศึกษา PLC จัดท าแผนยกระดับผลสอบ การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลสอบทุกอย่าง และติดตาม
สะท้อนผลทุกเดือน ตามปฏิทินที่แนบ 

           7.4. การสร้างนิสัยรักการอ่าน 
     สพฐ.ก าหนดเกณฑ์การอ่านหนังสือพัฒนาทักษะการอ่าน  เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้

เหมาะสมกับวัย 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 เล่มต่อป ี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 ตามเกณฑ์ที่ 
สพฐ.ก าหนดโดยให้มีสมุดบันทึกการอ่านประจ าตัวนักเรียนทุกคน มีประเด็นในการสรุปจากการอ่าน  คือ  เรื่อง
อะไร  ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  เมื่อไร พร้อมข้อคิดจากการอ่าน  
 
  8. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
   8.1 มีการปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 
               กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งสพฐ. ที่ 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 3560ให้ใช้มาตรฐาน
และตัวชี้วัด  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 5 
    ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน  
  ทั้งนี้ สพฐ.ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และ
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
ตามค าสั่งที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

             8.2 การบริหารจัดการเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
และการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
ตามค าสั่ง สพฐ. ที่ 922 /2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบในวันประชุม)  
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   ให้โรงเรียนทุกโรง  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  เรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ สพฐ.ให้โรงเรียนทุกโรงรายงานผลการปรับปรุงพัฒนา ภายในเดือน มิถุนายน 
2561 
 
 9. รายงานการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
   สพฐ. ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภายใน 31 พฤษภาคม 2561  ทั้งนี้จะมีหนังสือราชการ
แจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

 10.  โรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. และโรงเรียนสจุรติ   
   ในปี 2561  สพฐ. ก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีการอบรมพัฒนาผู้ที่
เกี่ยวข้องในช่วงเดือนมิถุนายน 2561   

 11. การประเมนิตนเองเกีย่วกับอตัลกัษณ ์29 ประการ ของโรงเรียนวถิีพทุธ เชื่อมโยงกับการปลกูฝัง   
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 

 12. การประกนัคณุภาพการศึกษา 
               กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แทน 
               ตามข้อ 3 ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสง่รายงานผลการประเมินตนเองใหแ้กห่นว่ยงานตน้สงักดัหรอืหนว่ยงานทีก่ ากับดแูล
สถานศึกษาเปน็ประจ าทุกปี 
 จากกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ก าหนดให้
ทุกโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)                        
ปีการศึกษา 2560  ต่อเขตพ้ืนทีการศึกษาอย่างชา้วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยโครงสร้างของรายงานผล
การประเมินตนเองประจ 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  

(กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แนบท้ายวาระการประชุมครั้งท่ี 3/2561 หน้าท่ี  15-17 ) 

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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 13.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 แจ้งทุกโรงเรียน
ด าเนินการตามประกาศของ สพฐ. เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  ปี 2018  
(ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  ปี 2018 แนบท้ายวาระการประชุมครั้งที่ 3/2561 หน้าที่  18-22  ) 
  
 14. ดว้ยสพฐ.จะด าเนนิโครงการรักษภ์าษาไทยเนือ่งในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิปีพุทธศักราช 2561 
มีกจิกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย วนัภาษาไทยแหง่ชาต ิวนัที ่29 กรกฎาคม 2561  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุก
โรงจัดการแข่งขันระดับโรงเรียน ในกิจกรรมต่อไปนี้ การคัดลายมือ ชั้นป.1-3,ชั้นป.4-6 ชั้นม.1-3 กิจกรรม
การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 การเขียนเรียงความชั้นป.4-6 ชั้นม.1-3 กิจกรรมการย่อความชั้นป.4-6 ชั้นม.
1-3 กิจกรรมการแต่งค าประพันธ์(กลอน 4) ชั้นป.4-6 (แต่งกลอนสุภาพ)ชั้นม.1-3 และกิจกรรมพินิจวรรณคดี
(การตอบค าถามจากวรรณคดี) ชั้นม.1-3  โดยให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันมายังเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใน
วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 (แบบจะสง่ใหภ้ายหลงั) และเขตพ้ืนที่จะด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกระดับ
เขตพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา ในวันที่4 มิถุนายน 2561และระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   ส่วนหัวข้อที่โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกในระดับ
โรงเรียน สพฐ.จะแจง้ใหท้ราบในวนัที ่18 พฤษภาคม 2561 

 15.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 
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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 เมื่อมีการ
ประเมินทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จะเป็นกระตุ้นให้คุณครูผู้รับผิดชอบมีความกระตือรือร้นในการ
ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้และเร่งรัดติดตามให้มีการน านวัตกรรมการ
แก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนไปใช้อย่างจริงจัง และเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียน
ได้ผ่านเกณฑ์และสามารถเรียนรู้ในสาระอ่ืนได้อย่างดี 
 

16. ปฏิทินการจัดกิจกรรมและการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 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 าเนินงานตามโครงการโรงเรียน

คุณธรรม 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 าเภอบ้าน
กรวด 

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 การแก้ปัญหาการอ่านการ
เขียนและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภาค
เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-
NET/NT/ข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS) / การสอบอ่าน เขียน 
ชั้น ป.1 (RT)/การสอบอ่านเขียน ป.1-ม.3  
(รายงานระบบE-MES) 

โรงเรียน 

17-31 พ.ค. 61 ติดตามข้อมูลสารสนเทศ/รายงานนักเรียน ม.ต้น เรียนสายอาชพี
และศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ทุกโรงเรียน) 

โรงเรียน 
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28-31 พ.ค. 61 นิเทศติดตามกระบวนการฝึกผู้เรียนท าข้อสอบ PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

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  ร่วมกับผู้บริหาร

สถานศึกษา ในอ าเภอที่รับผิดชอบ 
ศึกษานิเทศก์ 

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

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

เขตพื้นที่ 

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

แก้ปัญหาการอ่าน-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.-17ส.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/การ

แก้ปัญหาการอ่าน-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 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

เขตพื้นที่ 

20-22 ส.ค. 61 สรุปการนิเทศครั้งที่ 2  และวางแผนเตรียมการนิเทศคร้ังที่ 3 เขตพื้นที่ 
22  ส.ค. 61 ประเมินการอ่านการเขียน  ชั้น  ป.1-6  ประเมินการรู้เร่ืองการ

อ่านตามแนวทาง PISA ชั้น  ม.1-3  และรายงานในระบบ  
คร้ังที่ 2 ภายใน 31 ส.ค.  61 

เขตพื้นที่ 

23 ส.ค. –  
28 ก.ย. 61 

นิเทศตามแผนนิเทศครั้งที่  3  (ติดตามด าเนินการตามแผน
ยกระดับคุณภาพ) 
-ผลที่เกิดกับนักเรียน/ชิ้นงาน  ด้านการอ่านการเขียน  

เขตพื้นที่ 
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 ด้านผลสัมฤทธิ ์
27-31 ส.ค. 61 PLC คร้ังที่ 4  ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การแก้ปัญหาการ

อ่าน-เขียน 
เขตพื้นที่ 

ประเมินค าพืน้ฐานภาษาอังกฤษ  ป1.-ม.3 ครั้งที่  2 โรงเรียน 
เขตพื้นที่ประกวดสื่อ เทคนิคการสอนและนวตักรรมการ
แก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียนขั้น 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/การแก้ปัญหาการ

อ่าน-เขียนและจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์และแก้ปัญหาการ
อ่านการเขียน ภาคเรียนที่  2 

โรงเรียน 

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/

การแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ภาคเรียนที่ 2 

-โรงเรียน 
 

ศน.ประชุมวางแผนนิเทศครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้บริหารในกลุ่ม
เครือข่าย/อ าเภอ 

-เขต/กลุ่มฯ 

12 พ.ย. – 
28 ธ.ค. 61 

นิเทศตามแผนการนิเทศครั้งที่  4   รองผอ.สพป./
ศึกษานิเทศก์ 

12 พ.ย. 61 สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) 
รอบท่ี 1 

คณะกรรมการ 

22 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบ
ครั้งที่ 3  ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียน 

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

-โรงเรียน 
-เขต/กลุ่มฯ 

6-8  ธ.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่  68  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (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 (เขตพ้ืนที่
การศึกษา) 

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./
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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 
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 

 
 17. การบรหิารจัดการข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะด าเนินการจัดประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศระดับโรงเรียนในสังกัด 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 ด้วย
ระบบจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินที่แนบ โดยมี
แนวทางส าคัญในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ระบบ Data Managements Center (DMC) ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน เช่นพิกัดที่ตั้ง ไฟฟ้า – ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนนุการใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
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Reader) ในการน าเข้าข้อมูลนักเรียนรายคน เช่น กรณีการย้ายเข้าหรือเพ่ิมนักเรียน ให้ด าเนินการส่งเสริม 
เร่งรัดนักเรียนที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ได้จัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนตามระเบียบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2554 

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

 3. ระบบ EMIS (ระบบริหารสถานศึกษา) ให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลพร้อมยืนยันเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KRS) 
(ปฏทินิการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แนบทา้ยวาระการประชมุครัง้ที ่
3/2561 หน้าที ่24 -25 )  
 

18.  พ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ รับธงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือกให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ในปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ก าหนดให้
ระดับกลุ่มด าเนินการต้นเดือนสิงหาคม 2561 และระดับเขตด าเนินการปลาย เดือนสิงหาคม 2561 นี้  

19.  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2562 ชนิดกีฬา
ที่จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 19- 29 มี.ค. 2562 นั้น ในเบื้องต้นก าหนดไว้ที่ 38 ชนิดกีฬา ซึ่งจะจัดแข่งขัน
ทั้งในอ าเภอเมือง ที่จะใช้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลาง แข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ า 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ-ลอดห่วง และกรีฑา พร้อมกันนี้ยังจะกระจายการแข่งขันไปตามอ าเภอ
ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดอีกด้วย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นที่อ าเภอล าปลายมาศ ห่างจากอ าเภอเมือง 33 
กม., อ าเภอกระสัง 37 กม., อ าเภอสตึก 40 กม., อ าเภอประโคนชัย 44 กม. และอ าเภอนางรอง 55 กม. 
เป็นต้น” 

 20.  มอบหมายให้ คุณชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ
มอบทุนให้นักเรียน โรงเรียนละ 1 คน ทุนละ 2,000 บาท และให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่ยากจน เพ่ือการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพ่ือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัน
กับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เรื่องการรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่2 /2561 เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2561 

  มตทิีป่ระชมุ  รับรอง 
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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 าเภอประ
โคนชัย 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  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 3.2 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                3.2.1 ในปีการศึกษา 2561 มโีรงเรยีนที่ขอรบัตราพระราชทานบา้นนักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย จ านวน 55 โรงเรยีน แบง่เปน็ขอรบัตราครัง้แรก 22 โรงเรยีน รักษาสภาพ 9 โรงเรยีน และ สง่
ไมผ่า่นส่งใหม ่24 โรงเรยีนดงัแนบ  
                   ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าว ก ากับ ติดตาม ให้ก าลังใจคุณครูปฐมวัยใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและด าเนินการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมการทดลอง 2 วัฏจักรวิจัย อย่าง
ต่อเนื่องในปีการศึกษา2561 ต่อไป 

ที ่ 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 
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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 
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 การทดสอบวิตามินซีของผลไม้บ้านเรา 

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 ดาวเรืองดอกไม้งามอย่างมีคณุค่า 
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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 

50 วัดชุมพลมณีรัตน์ 5 ส่งใหม่ - 68 คุณนายตื่นสายขยายพันธุ์ 
51 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 5 ส่งใหม่ - 63 สีสันแสนสวยจากธรรมชาติ 
52 เพียงหลวง 2 5 ส่งใหม่ - 73 ขนาดไม่ส าคัญโครงสร้างเท่านั้นที่จมลอย 

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 านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา) ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม  2561)และรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  
ปี 2561 (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
http://ebudget.jobobec.in.th โดยเลือกการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปี 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่  25  พฤษภาคม  2561 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนด าเนินการบันทึก
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
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3.3 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
1. ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2561 ประชุมเรื่องการพัฒนาครู วิทยฐานะแนวใหม่  
-"วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560" ก าหนดให้ครูมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงาน   

การสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซ่ึง
ข้าราชการครูทุกคนต้องมีการประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) 
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เป็นปกติ
ทุกปีการศึกษาโดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแบบวฐ.2
เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่ง ภาระงาน ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง คุณครูต้องท าดังนี้ ตามวิทยฐานะ
ที่ประสงค์ขอมี/เลื่อน ให้สูงขึ้น 

แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21  
1. แบบค าขอ  
2. แบบประเมินรายปี  
3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี  
4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ  (ให้น าค าสั่งมาด้วย) 
5. คู่มือการประเมิน  
6. เกณฑ์ใหม่ ฯ  
7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน  
8. PLC  

คุณสมบัติ 
 1. ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ย้อนหลัง 5 ปี ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
อาจมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในบางปีไม่ครบ 800 ชั่วโมง แต่เมื่อรวมกันแล้ว 5 ปีต้องไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง
ก็ได้ โดยต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนต่อสัปดาห์ในแต่ละปีย้อนหลังจ านวน 5 ปี ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เช่น 
ครูสังกัด สพฐ.ต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอ่ืน รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยผู้ด ารงต าแหน่งครูที่เคยเข้ารับการ
พัฒนาตาม    ว 3/2554 และผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ ก็สามารถน ามายื่นขอรับการประเมินตาม ว 
21/2560 ได้ แต่หากผลการพัฒนาหมดอายุแล้ว ต้องเข้ารับการพัฒนาตาม ว 22/2560 จ านวน 20 ชั่วโมง 
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน โดยผู้ด ารง
ต าแหน่งครูต้องรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา 5 ปีการศึกษา และต้องประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
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ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นรายปีการศึกษา 
ย้อนหลังจ านวน 5 ปีการศึกษา พร้อมทั้งต้องมีเอกสารหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วย              

ครูที่มีคุณสมบัติครบและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ข้างต้นและประสงค์จะยื่นขอวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ ให้ยื่นตามแบบ วฐ.1 และแบบ วฐ.2 โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการ และให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล โดยต้องผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดไม่น้อย
กว่า 3 ปีการศึกษา    ใน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องบันทึกสรุปผลการประเมินรวม 5 ปี
การศึกษา ตามแบบ วฐ.3 และเสนอค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติ เพ่ือเสนอให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ.
พิจารณาต่อไป 

ฃ 

ปฏทินิกจิกรรม 

ที ่ วนั/เดอืน/ป ี กจิกรรม  ผูร้บัผดิชอบ  

1  25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561  ครูแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรทีส่นใจ (Booking) ผ่านเว็บไซต ์
training.obec.go.th โดยยึดตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
และกรอกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้  
1. ค่าที่พัก  
- กรณหีน่วยพัฒนาครไูม่จดัที่พัก ให้ยึดตามระเบียบของทางราชการ  
- กรณหีน่วยพัฒนาครูจดัที่พัก ให้กรอกค่าท่ีพัก  
เป็นศูนย์บาท  
2. ค่าพาหนะเดินทางให้กรอกเปน็ศูนย์บาท  
(*สามารถระบุค่าพาหนะเดินทางได้ในเอกสารยืมเงินทดรองราชการ หลังจาก

ทราบแล้วว่าต้องเดินทางไปอบรมที่ใด)  
3. ค่าเบี้ยเลีย้ง  

ข้าราชการคร ู 

2  ตั้งแต ่7 พ.ค.2561  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งข้อมูลและแบบฟอร์ม ให้ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางอีเมล์ที่ไดแ้จ้งไว้กับ
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
- ข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูที่ลงทะเบียนแสดง ความต้องการพัฒนาตนเองใน
หลักสตูรที่สนใจ  
- แบบฟอร์มก าหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาของ ข้าราชการคร ู 
- รายชื่อหลักสูตรที่ระบจุานวนคน / รุ่น  
พร้อมช่องทางในการติดต่อประสานงาน  

 



26 
รายงานการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

 

 

การด าเนนิโครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจร ประจ าปงีบประมาณ 2561 

3  7 – 18 พ.ค.2561  1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รวบรวมและ
สรุปจ านวนครูแตล่ะหลักสตูร  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ประสานกับ
หน่วยพัฒนาครูเพื่อร่วมกันก าหนดรุ่น วันท่ีอบรม ส าหรับสถานท่ีจดัอบรมหน่วย

พัฒนาครู เป็นผู้ก าหนด โดยจัดเรยีงรายชื่อตามลาดับเวลา (Time Stamp) ใน
การลงทะเบยีน  
กรณี 1 : ครูลงทะเบียนครบรุ่น/เขตหรือ ใกล้เคยีง (ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประสาน  
หน่วยพัฒนาครู)  
กรณี 2 : ไม่ครบหรือไม่ใกล้เคยีงตามจ านวนคน/รุ่น หรือ หน่วยพัฒนาครูไม่
สามารถจัดรุ่นการอบรมได้ (มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ประถมศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัดประสาน หน่วยพัฒนาคร)ู  
  

 

 

ที ่ วนั/เดอืน/ป ี กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ  

 7 - 18 พ.ค. 2561(ต่อ) กรณี 3 : กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของแต่
ละจังหวัด ไม่สามารถจัดรุ่น การพัฒนาครูได้ครบหรือไม่ใกล้เคียงตาม
จ านวน คน/รุ่นหรือหน่วยพัฒนาครูไม่สามารถจัดรุ่นการ อบรมได้ 
(มอบหมายให้เขตตรวจราชการ : Cluster ประสานหน่วยพัฒนาครู)  
3. หน่วยพัฒนาครูขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมจากสถาบัน คุรุพัฒนา  
4. หน่วยพัฒนาครูแจ้งผลการขออนุมัติเปิดรุ่นจากสถาบัน คุรุพัฒนาให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / เขต
ตรวจราชการ(Cluster) 
 

 

 4 21 – 23 พ.ค.2561 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ บันทึกข้อมูลลง
ในแบบฟอร์มก าหนดรุ่นการเข้ารบัการพัฒนาของข้าราชการครู และส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านอีเมล ์
hrdobecdata@gmail.com โดยส่งเป็นไฟล ์นามสกุล .xls หรือ .xlsx  
2. แจ้งรุ่น วันท่ี สถานท่ี และรายช่ือครูแต่ละรุ่นของการอบรมพัฒนาของแต่ละ
หลักสตูรให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ 
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คุณอยู่ท่ีนี่เพราะคณุมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .ppt. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .ppt สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้

งานบาง เป็นไปได้ว่า .ppt ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมลูเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ท้ังหมด 

สิ่งที่เป็น .PPT ไฟล ์

นามสกลุไฟล์ PPT จะใช้ในการระบุแฟ้มงานน าเสนอทีส่ร้างขึ้นโดยไมโครซอฟท์ PowerPoint, ซอฟแวร์ที่รู้จักกันดีที่

ใช้ในการสร้างงานน าเสนอด้วยการใช้การแสดงภาพน่ิง Microsoft PowerPoint ยังสนับสนุนการใช้สื่อของวัตถุท่ีแตกต่างกัน
เช่นรูปภาพไฟล์เสียงและวิดีโอเช่ือมโยงหลายมิติและวตัถุมัลติมีเดียอืน่ ๆ ที่สามารถจัดได้อย่างอิสระ มนัอาจจะถูกน าเสนออยู่บน

เครื่องคอมพิวเตอร์และส ารวจผ่านค าสั่งของผู้น าเสนอ การน าเสนอที่ท าอาจจะพิมพ์ส าหรับการคัดลอกยาก ไฟล์ที่มรีูปแบบ PPT 
จะถูกบันทึกเป็นการน าเสนอผลงานและไม่เป็นสไลดโ์ชว์เพียงอย่างเดียวดังน้ันมันอาจจะดูและแก้ไขผา่นทางซอฟต์แวร์การเขียนซึ่ง

เป็น PowerPoint ซอฟแวร์น าเสนออื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้ในการดูและจัดการไฟล์ PPT เช่น King soft การน าเสนอและ

เปิดส านักงาน เพื่อดผู่านโปรแกรมอื่น ๆ ก็อาจต้องให้ผู้ใช้สามารถแปลงไฟล์ PPT เป็นรูปแบบอ่ืน 

 

 

 5 28 พ.ค. – 3 มิ.ย.2561 1. ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเวบ็ไซต์ training.obec.go.th เพื่อท าการ

ตรวจสอบสถานะหรือเลือกหลักสตูรอบรม (Shopping)  
       1.1 ตรวจสอบสถานะ การเข้ารับการอบรมพัฒนาจากหลักสูตรทีไ่ด้

ลงทะเบียนแสดงความต้องการพฒันาตนเองในหลักสตูรที่สนใจ (Booking) ใน 
“หลกัสตูรทีล่งทะเบยีนทัง้หมด” จากหน้าระบบ  
       1.2 กรณีข้าราชการครูมีงบประมาณในการเลือกหลักสตูรอบรม
คงเหลอืหรือไมไ่ดล้งทะเบยีนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลกัสูตรที่

สนใจ (Booking) สามารถเลือกหลักสตูรอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

ตนเองรายบุคคล (ID Plan) และต้องอยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที ่/ จังหวัด

ใกล้เคียง /  
จังหวัดในเขตตรวจราชการ หรือในภูมิภาค ตามล าดับ  
2. ท าเรื่องขออนุมัติไปราชการพรอ้มส่งเอกสารการขอยมืเงินทดรองราชการ 
(ระบุค่าพาหนะเดินทาง) 

 

6 4 – 8 ม.ิย.2561 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรุปงบประมาณตามรายละเอียดที่ข้าราชการครู
ได้ทาการลงทะเบียนหลักสูตร โดยจ าแนกเป็นหมวดหมู ่ 
2. ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเป้า) จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

7 ตั้งแต ่30 มิ.ย. – 16 ก.ย. 
2561  

หน่วยพัฒนาครูเริ่มจัดอบรม   
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วิธีการเปิด .PPT ไฟล ์

เปิดตัว .ppt แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกท่ีมัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะ

ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปดิของคุณ .ppt แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปไดท้ี่คุณอาจจ าเป็นต้องดาวน์

โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคณุมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .ppt ไฟล์ที่ยัง

ไม่ได้ท่ีเกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนีเ้มื่อคุณพยายามที่จะเปิด .ppt ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องส าหรับ

แฟ้มที่ จากนั้นเปิด .ppt แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง 
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วาระที ่4  เรื่องอืน่ๆ 
  ไม่มี 

เลิกประชมุเวลา  12.00 น 

 

อภิชาติ เพ็งโนนยาง 
(นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

กัญญาภัค เปียกระโทก 
(นางกัญญาภัค  เปียกระโทก) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


