รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕9
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายปราโมทย์ แสนกล้า
2. นายเจตน์ รถกล
3. นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์
4. นายเล็ก ทาเพชร
5. นายนพภา ทองนพเก้า
6. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล
7. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์
8. นางสาววรรณา นาเจริญ
9. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
10. นายประยุทธ ละม้ายแข
11. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
๑2. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
13. นางบุญเกิด สิงหพานิช
๑4. นางกษมา แสนอ่อน
๑5. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
๑6. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
๑7. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคําบล
18. นายสนธยา มิ่งขวัญ
๑9. นายสมยศ นครวงษ์
20. นางชนม์ณกานต์ ศรีจันทร์ธร
21. นางปราณีต จีนบุญมี
๒2. นายสันติ คงศิลป์
๒3. นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
๒4. นายสุเมธา ติยะบุตร
๒5. นางรภัสรา ราชโส
๒6. นางวาสนา สุขธนู
27. นางสาวนพมาศ เกิดภักดี
๒8. นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
๒9. นายนิมิต แก้วบุบผา
30. นายโอภาส ศิลปเจริญ
31. นายศุภกร เทพภูมิ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ

-2๓2. นายสุพจน์ สมบูรณ์บูรณะ
33.นายวิจิตร์ พิกุลทอง
๓4. นางพิมล แสวงศิริผล
๓5. นายสมโพธิ ช้างสีทา
๓6. นายประสบ โชติกวิรัตน์
๓7. นางมานิตา ทรัพย์มี
๓8. นายสมพงษ์ ริดจะนา
๓9. นายชีพ ด้วงสูงเนิน
40. นายประมวล ธรรมวิจารณ์
41. นางสาวพรรณวดี ปามุทา
42. นาศุภชัย วีระวาทิน
๔3. นายสุชาติ พลธรรม
๔4. นางกชกร รุ่งหัวไผ่
๔5. นางดรุณี สดับสาร
๔6. นายชุมพร บุญน้อม
๔7. นายสุรชัย ภัทรากิจ
๔8. นางวัชรี สุนทรนนท์
49.นางศรีนวน เมยขุนทด
50. นายจําลอง งามพลกรัง
51. นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
52. นายขวัญชัย มีชาลี
53. นายสมชาย ร่วมชาติสกุล
๕4. นายบุญชู ใจผ่อง
๕5. นายวิเชียร อัมเรศ
๕6. นายประเวศ แจ้งประดิษฐ์
57. นายชยกร ควรระงับ
๕8. นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล
๕9. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
60. นายไพฑูรย์ พัฒนจันทร์
61. นายสมชาย สืบกระแส
62. นายธรรมนูญ บํารุงธรรม
63.นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
๖4. นายวิชัย ชีวกานนท์
65. นายวิรัช สืบจุ้ย
๖6. นางสาวบุษบา บุญบรรลุ
๖7. นางดัสสนี สังข์วงษ์
68.นายคมสัน แจ้งมรคา
๖9. นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
รักษาราชแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่

-370.นายธีรศักดิ์ ชัยนฤประเสริฐ
71. นางบุญรอด สุขประเสริฐ
72.นายสมหมาย ทองแดงเจือ
73. นายสมศักดิ์ คงสมนวน
74.นายมนตรี สุวรรณเนตร
๗5. นายไพรัช โตบารมีกุล
๗6 นายปรีชา นวนไทย
๗7. นายธงไชย อุ่นสกุล
๗8. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์
๗9. นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
80. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
81. นายสมศักดิ์ คัมภีพันธ์
๘2. นายบุญรวม สังข์น้อย
๘3. นายกิตติธัช มะลิวงษ์
๘4. นายอุทัย สังข์วงษ์
85. นางเอมอร บูรณศักดิ์
๘6. นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
๘7. นายธีรเดช ภูกองชัย
๘8. นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
89. นายมนพ สภาพสวัสดิ์
90. นางจิรัฐยา พิมพ์แสง
91. นางพรทิพย์ หิรัญคํา
๙2. นายสมชาย ทองเปลว
93.นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
๙4. นายพิชาติ แก้วกิริยา
95. นายสมชาย รักญาติ
๙6. นายประเวศ สิทธิกูล
๙7. นายบุญส่ง เย็นศรี
๙8. นายประคอง พุกสุข
๙9. นางสาวนงนุช ชัยศรี
100. นางจิรสุดา อัมพร
101. นางพิมพ์ลดา ทับสาร
102. นายธวัช บัวสุวรรณ
103.ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
104. นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง
105. นายสําเภา พาราพิชัย
๑๐6. นายนิกร สันประเภท
๑๐7. นายไพลักษ์ ธานี

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ

-4๑๐8. นางศรีเรียง พานทอง
๑๐9. นายศิริ เข็มพงษ์
110. นายอาณัติ พิกุลแก้ว
111. นายสมโชค คําแพง
๑12. นายกมล เฟื่องฟุ้ง
๑๑3. นางสาวนงค์ลักษณ์ พงษ์คํา
๑๑4. นายกิตภิ ัทธ์ รื่นสุข
๑๑5. นางกรองทิพย์ ทวีสขุ
๑๑6. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
117. นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
118. นางยุพนิ เทียนชุมพันธ์
๑๑9. นายพิชิต ศรีแสงเพ็ญ
๑20. นางประมวล ไปนอก
121. นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกุล
122. นายสัญญา สุขยืน
๑๒3. นายธงชัย ขนายงาม
๑๒4. นายพิชิต เรียบร้อย
๑๒5. นายพนม เปียสกุล
๑๒6. นายอดุลย์ ต้นคํา
๑๒7. นางรัตติกาล ตรีปัญญา
๑๒8. นายถนัด จําปาทอง
๑๒9. นางฌญมน อรรคพันธุ์
130. นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์
131. นางสมจิตร์ ชนะชัย
๑๓2. นายบุญเลิศ สุมาลย์
133. นายนฤเบศร์ กาญจนาภา
๑๓4. นางกาญจนา ทุมพัง
๑๓5. นางทองเจือ เหมริธิ
๑๓6. นางวิไลลักษณ์ รวยลาภ
๑๓7. นางจิดาภา อิศวมงคล
๑๓8. นายชุ่ม อรรคพันธุ์
๑๓9. นายพงศณัฐ สุลํานาจ
140. นายอิทธิรัตน์ ควรชม
๑41. นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
142. นายวิชิต ราษฎร
๑๔3. นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
๑๔4. นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
๑๔5. นายวสันต์ โพธิ์ไทร

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู
ผู้อํานวยการวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด

-5๑๔6. นางสุทนิ ณ สงขลา
๑๔7. นางชัญญามนตร์ แก้ววงษา
148. นายไพศาล รุกขชาติ
149. นายไพศาล รุกขชาติ
150. นายวีระ นิ่มตลุง
๑51. นายสมพร หว่างกล่อม
๑๕2. นายเกรียงไกร โมราบุตร
๑๕3. นางเพลินพิศ เปลี่ยนสกุล
๑๕4. ว่าที่ พ.ต.วิชิรโรจน์ โคตะคาม
๑๕5. นายประศาสน์ สุบิน

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ํา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปึกสําโรง

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายประยุทธ ละม้ายแข
นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวลัดดา แตงหอม
นายอนุรักษ์ ระย้า
นายสมพงษ์ อ่อนสําอาง
นายสมชาย โกจินอก

ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน

ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 17 ราย
1. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุ ศึกษานิเทศก์
2. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์
3. นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์
4. นายกฤติณัฎฐ์ นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
5. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ศึกษานิเทศก์
6. นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศก์
7. นายดุสิต จันทร์ศรี
ศึกษานิเทศก์
8. นางธนินี บุญปลูก
ศึกษานิเทศก์
9. นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
10. นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานทั่วไป
11. นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์
12. นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ นักจัดการงานทั่วไป
13. นางณฐพร คําผง
นักประชาสัมพันธ์
14. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
15. นางกชพร ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา
16. นางณัฐรดา ฤาชัย
นักวิชาการศึกษา
17. นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา

-6ก่อนดําเนินการประชุม สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มกี ิจกรรม ดังนี้
มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี, สพป.สระบุรี เขต ๑ และ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ดําเนินการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ การ
สหกรณ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มอบโล่รางวัลดังกล่าวให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เพื่อเป็นการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต่อไป
มอบรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรม คือ
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการ

รางวัล

โรงเรียน

1 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดป่าไผ่

2 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดป่าไผ่

3 วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครือ่ งบินพลังยาง ประเภทบินนาน

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดหนอง
สมัคร
(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

นักบินน้อย สพฐ.

(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

4 วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.

การแข่งขันเครือ่ งบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

5 หุ่นยนต์

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.
1-ม.3

ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านลําสมพุง

6 เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง

7 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปาก
ชาม

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดบึงไม้

8 วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.
1-ป.6
การแข่งขันเครือ่ งร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

โรงเรียนวัดหนอง
สมัคร
(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนนิคม
ทับกวางสงเคราะห์ 1

-7ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการ

10 ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

11 ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รางวัล

โรงเรียน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
โรงเรียนเทศบาล 1
นาเริ่งราษฎร์บํารุง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
บรรยายพิเศษโดยท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร ตําแหน่งผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เรื่อง การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็น
แนวทางดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อต้องการจะตอบโจทย์ว่า
จะทํา อย่ า งไรให้ เ ด็ ก ผู้ ป กครอง และครู มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นการสอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจารณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปัจจุบันด้วย โดยแต่เดิมเด็กจะต้องเลิกเรียนเวลา
16.00 น. ก็จะเปลี่ยนเป็นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา 14.00 น. เพื่อนําเวลา 2 ชั่วโมงนั้นไปจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่มีความเครียด และไม่มีการบ้านเพิ่ม ซึ่งมั่นใจว่า
จะทําให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้น และผู้ปกครองก็จะมีความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุข และเชื่อว่าคุณครู
ก็คงจะมีความสุข ทั้งนี้ เมื่อเลิกเรียนแล้ว ครูจะต้องดูแลเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย แต่หากผู้ปกครองท่านใด
ต้องการให้เด็กกลับไปบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นอาจจะเพื่อช่วยเลี้ยงน้องหรือช่วยทํางานบ้าน ก็สามารถ
กลับบ้านได้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอฝากในเรื่อง 1.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยให้ทํา
อย่างต่อเนื่อง 2.วันศิษย์ครูเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพูดคุยกับครูหลังเลิกเรียน 3.เรื่องกีฬาครอบครัว จัดเวลาให้
พ่อแม่ลูกเป็นทีมกีฬาแข่งขันกีฬาเพื่อให้เกิดความผูกกัน และ 4.เรื่องปัญหายาเสพติด
นโยบายทีเ่ ข้มงวด คือ “ลดการละทิ้งห้องเรียน” หลีกเลีย่ งการใช้เวลาของเด็กมาทํากิจกรรมอื่น ๆ ของครู
กิจกรรมให้ดําเนินการในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ และการอบรมพัฒนาก็เช่นเดียวกันให้ใช้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สถานการณ์การศึกษาไทยเน้นคุณภาพการศึกษาด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และด้านทักษะ
แนวทาง ตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอน
เด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อที่เรียนช้ากว่า ให้
ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทํางานร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี
นโยบายรัฐบาล
-ปรับหลักสูตรและตําราเรียนให้เหมาะสม
-ปรับหลักสูตรทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
-ใช้สื่อการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
-ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม และมีคณ
ุ ภาพ
-เรียนไม่ใช่เพือ่ สอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะ ชีวิตอยู่ในโลกไร้พรมแดน
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-ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
-ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
-ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain)
ด้านพุทธิพสิ ัย (Cognitive Domain) แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ คือ
1.ความรู้ที่เกิดจากความจํา (Knowledge) สามารถในการจําความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรูม้ า
2.ความเข้าใจ (Comprehension) สามารถในการแปลความ ขยายความในสิ่งที่ได้เรียนรู้
3.การประยุกต์ (Application) สามารถในการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนให้เกิดสิ่งใหม่
4.การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถในการแยกความรู้ออกเป็นส่วน ทําความเข้าใจในแต่ละส่วนว่าสัมพันธ์หรือ
แตกต่างกันอย่างไร
5.การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถในการรวมความรู้ต่าง ๆ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นสิ่งแปลก
ใหม่
6.การประเมินค่า (Evaluation) สามารถในการตัดสินใจคุณค่าอย่างมีเหตุมีผล
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ระดับ คือ
1.การรับรู้ (Receiving) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฎการณ์ หรือสิง่ เร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.การตอบสนอง (Responding) การกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิง่ เร้านั้น
3.การเกิดค่านิยม (Valuing) เลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม
4.การจัดระบบ (Organising and Conceptualising) การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยความสัมพันธ์
5.บุคลิกภาพ (Characterising by Value or Value Concept) นําค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรม
ที่เป็นนิสัยประจําตัว
ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ระดับ คือ
1.การรับรู้ (Imitation) รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
2.การลงมือปฏิบัติ ทําตาม (Maniputation) พยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ํา
3.การหาความถูกต้อง (Precision) สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระทํา
ซ้ําแล้ว
4.ความชัดเจน ต่อเนื่องในการปฏิบัติ (Articulation) ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้รวดเร็ว ถูกต้อง
คล่องแคล่ว เกิดทักษะที่อาศัย การฝึกฝนและกระทําอย่างสม่ําเสมอ
5.ความเป็นธรรมชาติ (Naturallsation) ปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ
เป็นความสามารถระดับสู
การดําเนินการ
1.การปรับตารางเรียนของนักเรียน ชั้น ป.๑ - ป.๖ และ ม.๑ - ม.๓ นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2.การปรับกระชับหลักสูตร เนื้อหาที่ “ต้องรู้” และ “ควรรู้” ชั้น ป.๑ - ป.๖ และ ม.๑ - ม.๓
3.การเตรียมความพร้อมของครูและสถานศึกษา
4.การติดตาม ประเมินผล และAAR

-9โรงเรียนนําร่อง ภาคเรียนที่ 2/2558 การดําเนินการตามแนวนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีโรงเรียน
นําร่องเข้าร่วมโครงการ รวม 4,100 โรงเรียน คือ ท้องถิน่ 108 โรงเรียน แยกเป็น ประถมศึกษา 54
โรงเรียน มัธยมศึกษา 54 โรงเรียน เอกชน 161 โรงเรียน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา 101 โรงเรียน
มัธยมศึกษา 12 โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา 48 โรงเรียน และ สพฐ. 3,831 โรงเรียน แยกเป็น
ประถมศึกษา 3,437 โรงเรียน มัธยมศึกษา 384 โรงเรียน ขยายโอกาส 10 โรงเรียน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายของหลักสูตร คือ คนดี คนเก่ง และมีชีวิตที่มีสขุ
ผลการประเมินระดับชาติ คือ NT และ O-NET
ผลการประเมินระดับนานาชาติ คือ PISA

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองการประชุม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
๓.1 กลุ่มอํานวยการ
3.1.1 เรื่องขอความอนุเคราะห์สั่งจองสมุดบันทึก สพฐ. ประจําปี 2559
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้จัดทําบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2559 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา และมีผอู้ ํานวยการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ได้สงั่ จองไว้บางส่วนแล้ว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอความร่วมมือผู้อํานวยการโรงเรียนใน
สังกัด สั่งจองบันทึก สพฐ. ประจําปี 2559 เพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มอํานวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3.1.2 เรื่องขอความอนุเคราะห์จําหน่ายดอกประดู่แดงสัญลักษณ์ของตํารวจผูเ้ สียสละ
ด้วยจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า สมาคมตํารวจเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ทั้งในด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสวัสดิการของตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้จัดทําโครงการ “ประดู่แดงเพื่อตํารวจผู้เสียสละ” และได้จัดตั้งกองทุนนี้เพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการตํารวจและครอบครัวตํารวจที่เสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ปราบปรามโจรผู้ร้าย รวมทั้งตํารวจตระเวนชายแดน ที่ต้องรักษาอธิปไตยเพื่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละ
อย่างมากสมควรที่จะได้รับการดูแลอย่างยิ่ง
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สนับสนุนดอกประดู่แดง ในราคาดอกละ 20 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือข้าราชการตํารวจดังกล่าว

3.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.2.1 เรื่อง มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้แจ้งมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ว 285)
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ให้ปฏิบตั ดิ ังนี้
1. งบลงทุนวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาส
ที่ 1 ให้สามารถก่อหนี้ได้ถึงเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2559 หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
2. งบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 ให้
สามารถก่อหนีไ้ ด้จนถึงเดือนมกราคม 2559
3. งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ และ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 31 ธันวาคม 2558 ให้ยกเลิกโครงการ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
1. รายการตามข้อ 1 ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
2. รายการตามข้อ 2 ให้ก่อหนีผ้ ูกพันพร้อมส่งข้อมูล ภายในวันที่ 18 มกราคม 2559
3. รายการตามข้อ 3 เบิกจ่ายครบแล้วตามกําหนด
4. หากไม่ดําเนินการกําหนดงบประมาณอาจถูกพับไป
3.2.2 เรื่อง นําส่งเงินดอกเบี้ยเป็นรายได้แผ่นดิน
ขอให้ทุกโรงเรียนนําสมุดบัญชีธนาคารไปปรับดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ภายใน 30 วัน ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิน 10,000 บาท ให้นําส่งภายใน 3 วันทําการ

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.3.1 การเรียกบรรจุผสู้ อบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่
14/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน
33 ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่วา่ งหลังจากการย้าย และตําแหน่งที่ว่างจากได้รับการจัดสรรคืนอัตรา
ว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ในวันที่ 18 มกราคม 2559 และจะส่งตัวครูผู้ช่วยทั้ง 33 รายดังกล่าวไปรายงาน ณ โรงเรียนที่รบั การบรรจุ
แต่งตั้ง ในวันเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน ดังต่อไปนี้

-11ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

พลศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชา
22 ปฐมวัย
23
24
25 ประถมศึกษา
26
27
28 คอมพิวเตอร์
29
30
31 นาฎศิลป์
32
33

โรงเรียน
อนุบาลมวกเหล็ก
บ้านซับสนุ่น
บ้านโป่งไทร
บ้านเขานมนาง
อนุบาลวิหารแดง
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
บ้านโป่งไทร
วัดห้วยคงคาวราวาส
วัดบุรกี าราม
วัดหนองปลิง
วัดโป่งก้อนเส้า
วัดเตาปูน
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอปุ ถัมภ์)
บ้านซับปลากั้ง
บ้านโป่งไทร
บ้านมณีโชติสามัคคี
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
บ้านโป่งไทร
โรงเรียน
ชุมชนวัดบํารุงธรรม
บ้านซับปลากั้ง
อนุบาลวังม่วง
ชุมชนวัดบํารุงธรรม
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
บ้านหนองมะค่า
วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
บ้านซับสนุ่น
ชุมชนวัดบํารุงธรรม
วัดถ้ําเต่า
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

อําเภอ
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
วิหารแดง
หนองแค
หนองแค
มวกเหล็ก
แก่งคอย
แก่งคอย
หนองแค
แก่งคอย
แก่งคอย
หนองแค
หนองแค
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
วังม่วง
หนองแค
หนองแค
มวกเหล็ก
อําเภอ
แก่งคอย
มวกเหล็ก
วังม่วง
แก่งคอย
หนองแค
มวกเหล็ก
แก่งคอย
หนองแค
มวกเหล็ก
แก่งคอย
แก่งคอย
หนองแค

-123.3.2 เรื่อง การร้องเรียนเกี่ยวกับการกวดวิชา และหรือเรียกรับเงิน
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจํานวนมากได้จัดให้มีการสอนพิเศษ การสอนกวดวิชา
สอนทําการบ้านในทุกระดับชั้น ในรูปแบบทีโ่ รงเรียนเป็นผู้ดําเนินการเอง หรือยินยอมให้องค์กรอื่น ๆ เช่น
สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นผู้ดําเนินการ แล้วเรียกเก็บเงินจาก
ผู้ปกครองโดยโรงเรียนเก็บเงินเองหรือเป็นเงินบริจาคให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้จัดเก็บเงิน ซึ่งมีข้าราชการครูใน
สังกัดเป็นผู้ดําเนินการ โดยการสมัครของนักเรียนเองแต่ให้ข้าราชการครูมากดดันบังคับนักเรียน สร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้ปกครองเป็นจํานวนมาก
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากํากับ
สอดส่อง ดูแล และกําชับให้โรงเรียนในสังกัดมิให้มีพฤติกรรมตามที่มีการร้องเรียนกล่าวหา หากพบว่าโรงเรียน
ในสังกัดใดมีพฤติกรรมดังกล่าวก็ให้ดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งระมัดระวังมิให้มี
การดําเนินการดังกล่าว หากพบว่าโรงเรียนใดมีการกระทําหรือมีการร้องเรียนจักได้ดําเนินการทางวินัยต่อไป
จึงแจ้งที่ประชุมทราบละถือปฏิบัติ
3.3.3 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นําเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ขอรับการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คืนทุกตําแหน่ง บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติการจัดสรรคืนอัตราว่างให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้ว และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 69 อัตรา โดยให้ดําเนินการตามเงื่อนไขในการจัดสรรคืนของ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่กาํ หนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ 04009/ว5646 ลงวันที่ 8
ธันวาคม 2558 ดังแนบ
3.3.4 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรร
อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากําลังที่ได้รับจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของ คปร. อย่างเคร่งครัดแล้ว คงเหลืออัตราที่ไม่สามารถดําเนินการ
จัดสรรอัตราให้สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ คปร. ได้ เนื่องจากติดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
คปร. ที่กําหนดให้จัดสรรอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุราชการให้โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน

-13ที่อยู่ในพื้นที่ปกติ และมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ในคราวเดียวกันไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้
ยังมิให้ใช้อัตราดังกล่าว จนกว่า คปร.มีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 04009/ว5803 ลงวันที่
18 ธันวาคม 2558 ดังแนบ
3.3.5 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
ครู (สายงานการสอน) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ โดยกําหนดให้เริ่มใช้ ในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบแล้วตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว ๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยสรุป
สาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใหม่ มีดังนี้
๑. การย้ายกรณีปกติ เป็นการย้ายตามคําร้องขอย้าย สามารถยื่นคําร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้งใน
เดือนมกราคมของทุกปี โดยให้ยื่นคําร้องได้เพียงเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเดียว
๒. การย้ายกรณีพเิ ศษ เป็นการย้ายตามคําร้องขอย้าย สามารถยื่นคําร้องขอย้ายได้ตลอดปี แนบ
หลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมความเห็นและคํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น
๓. คุณสมบัติผขู้ อย้ายกรณีปกติ ต้องปฏิบัติงานใน ตําแหน่งครู ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกัน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันทีย่ นื่ คําขอ (ครูผู้ช่วย ๒ ปี+ครู ๒ ปี = ๔ ปี) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษา
ต่อเต็มเวลา สําหรับการย้ายสับเปลี่ยนกับตําแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคําร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการ
เหลือไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ
๔. การพิจารณาคําร้องขอย้าย ให้ใช้พิจารณาย้ายปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒
ในเดือนกันยายน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาจ
พิจารณาการย้ายมากกว่า ๒ ครั้งก็ได้ และใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีเดียวกัน
เพื่อให้การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในสังกัดทราบ หากประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาและระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้ยื่นคําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ หากพ้น
กําหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ดังแนบ)

-143.3.6 เรื่อง การจัดงานวันครู ประจําปี พ.ศ. 2559
1. การจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559 กิจกรรมหลักที่สาํ คัญในวันครู ประกอบด้วย พิธีทําบุญ
ตักบาตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การคารวะครูอาวุโส ครูอาวุโสนอกประจําการนําสวดคําฉันท์ทํานอง
สรภัญญะการนํากล่าวคําปฏิญาณตนของครูอาวุโสประจําการ การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคารวะครูและร่วมงานวันครู เป็นต้น ปีนี้
สพป.สระบุรี เขต 2 กําหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าว ตามหน่วยอําเภอ ทั้ง 5 อําเภอ โดยไม่มีการจัดที่ สพป.
สระบุรี เขต 2 และจะส่งตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
สําหรับอําเภอแก่งคอย ซึ่งดําเนินการจัดโดยสวัสดิการครูแก่งคอย ได้เชิญ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.
สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี และมีคณะเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วมงานด้วย
สําหรับรางวัลต่างๆ ที่จะมอบให้ในวันครู ได้จัดส่งให้โรงเรียน หรือตัวแทน หรือผู้ได้รับรางวัล ที่
อยู่ในเขตอําเภอที่จัดงานวันครูไปดําเนินการแล้ว
2. ปี 2559 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรม
วันครู นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 ให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2559 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และ
ชุมชนร่วมทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทําความสะอาดสถานศึกษา หรือ
ชุมชน การเก็บขยะในชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต
เป็นต้น เพื่อแสงดถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้ ควรงดกิจกรรมสันทนาการใน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู
2.2 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง กําหนดคําขวัญวันครูให้เป็นคําขวัญประจําสถานศึกษาตลอดปี
2559 เป็น “หนึ่งคําขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ทีส่ อดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสําคัญของวันครู และ
ความภาคภูมิใจในความเป็นครู
2.3 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคําปฏิญาณตนต่อ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คํามั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและ
การศึกษาของชาติ
2.4 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการ
แสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผูป้ กครองที่เกี่ยวกับเด็ก
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รายงานให้ สพป.สระบุรี เขต 2 ทราบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ตามแบบรายงานที่กําหนด เพื่อรวบรวม
รายงาน สพฐ.ต่อไป (ได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียน หนังสือ สพป.สระบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04156/ว 4684 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2558)

-153.3.7 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิงานด้วยระบบ
TEPE online
สพฐ.จะดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึกถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE online ประจําปี พ.ศ.2559 ซึ่งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE online เป็นตัวชี้วัดของ
สพฐ.มีผลต่อความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิทยฐานะและการประกอบวิชาชีพ
การเข้าระบบโดยให้ศึกษาระเบียบการอบรมและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http:www.tepeonline.org
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่
2.หลักสูตรเสริมความรู้การพัฒนาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ
3.3.8 เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูดา้ นการวัดผลในโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาโปรแกรม e-Coaching ตอบแบบสอบถามในฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยดําเนินการผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th
3.3.9 เรื่อง ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มผี ลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558
สพป.สระบุรี เขต 2 ได้มีตัวแทนระดับภาค คือ นางสาวพรรณวดี ปามุทา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้รับรางวัลประเภทผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทองระดับภาค เข้าประกวดระดับชาติ เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทผู้อํานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เหรียญเงิน
3.3.10 เรื่อง การศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ศูนย์ลพบุรี ลํานารายณ์) หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน
ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2559

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้ ว ยสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน แจ้ ง ว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีคําสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ใน ๓ กรณี ประกอบด้วย การตรวจราชการกรณีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจราชการในกรณีลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล และการ
ตรวจราชการกรณีพิเศษ (รายละเอียดตามคําสั่งกระกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๑๕๕๘/๒๕๕๘)
เพื่อให้การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการ
ตรวจราชการ บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

-16ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดเตรียมบุคคล เอกสาร และข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เพื่อ
ให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ต่อไป

-17-

-18-

3.4.2 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

-193.4.2 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้พิจารณาการดําเนินการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
มีทิศทาง การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย
ดังกล่าว จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานการศึกษาใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนั้น มาตรการสําคัญประการหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองคือ การรวมโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อ
มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่
การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยมีการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษา (school mapping) และแผนดําเนินงานแบบขั้นบันได
ภายในปี 2561
2. จั ดให้ มี ก ารควบรวมโรงเรีย นขนาดเล็ก ในพื้ นที่ เพื่ อ ให้ เกิด ขนาดที่ เหมาะสมโดยชดเชยค่ า
เดินทางแก่พ่อแม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดสรรอัตรากําลังของครูและงบประมาณที่เสริ มสร้าง การพัฒนา
คุณภาพได้อย่างเต็มที่
3. เร่งดําเนินการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ ส่งเสริม
โรงเรียนดีประจําตําบล การควบรวมและถ่ายโอนสถานศึกษาขนาดเล็ก และให้การอุดหนุนค่ายานพาหนะ
4. ใช้ระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งจูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีขนาด
เล็กมาก จนไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาได้ โดยให้ควบรวมเป็นโรงเรียนที่สามารถ
บริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อลดจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับความจําเป็นของพื้นที่นําไปสู่การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษารองรับนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
ภารกิจสําคัญของ สพป.สบ.2 คือ การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพควบคู่กนั ไป หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพระบบ
การศึกษากําลังประสบปัญหาท้าทายสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากส่งผลให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาจึงลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานการศึกษาใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นมาตรการสําคัญประการหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ การควบรวมโรงเรียน โดยได้ระบุสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม
ได้แก่ การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา โดยการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษา (school mapping) และแผนดําเนินงานแบบ
ขั้นบันไดภายในปี 2561 ได้แก่ การควบรวม /การปรับปรุงประสิทธิภาพ /กาสร้างเครือข่าย ตลอดจน
สนั บ สนุ น ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาโดยการจั ด ทํา แผนที่ ตั้ ง สถานศึ ก ษา

-20(school mapping) และแผนดําเนินงานแบบขั้นบันไดภายในปี 2561จัดให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดขนาดที่เหมาะสม โดยชดเชยค่าเดินทางแก่ผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดสรรอัตรากําลัง
ครู และงบประมาณที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเต็มที่
 เร่งดําเนินการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
เสริมสร้างโรงเรียนดีประจําตําบล การควบรวมและถ่ายโอนสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
ห่างไกลและให้การอุดหนุน ค่ายานพาหนะ
 ใช้ระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งจูงใจในการแก้ปัญหา
โรงเรียนที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาได้โดยให้ควบรวมเป็น
โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 60 คนลงมา หากโรงเรียนใดมีนักเรียน 60 คนลงมาให้นํานักเรียน ไป
เรียนรวมกับโรงเรียนหลักตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียนทั้งนี้ โรงเรียนขนาดเล็กใดจะดํารงอยู่ หรือ ไม่
สามารถรวมกับโรงเรียนใดได้ ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ โรงเรียนขนาดเล็กใดจะดํารงอยู่ให้แสดง
เหตุผลด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
2) ได้ รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) และ
3) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ดํารงโรงเรียนอยู่ได้ โดยไม่
ดูดซับทรัพยากร
* ยกเว้น โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ (ห่างไกล กันดาร ภูเขา เกาะ ชายแดน) ไม่สามารถรวมกับโรงเรียน
ใดได้ ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับโรงเรียน
1. ประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อสร้ างความเข้าใจผู้ ปกครองนักเรี ยน ผู้นําชุม ชน คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น
2. กรณีโรงเรียนได้รับการยกเว้นให้โรงเรียนจัดการศึกษาต่อไป ให้โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ปี ที่ชัดเจนในการเพิ่มคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ให้ความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงกําหนดปัจจัยและเงือ่ นไขสูค่ วามสําเร็จ 3 ระดับดังนี้
1. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.1ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นวาระแห่งชาติและต้อง
เป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่องสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ทุกระดับ
1.2 สร้างความเข้าใจกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้ตระหนักรับรู้นโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

-211.3 ปรับแก้กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินนโยบายเช่นระเบียบ
การบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณเป็นต้น (ในกรณีที่นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสานดําเนินการต่อหน่วยงานที่มีอํานาจดําเนินการ)
1.4 กํากับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 สร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นการดําเนินการกระตุ้นและช่วยเหลือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ให้มคี วามเข้มแข็งในการดําเนินการ เช่น ประกาศเชิดชูเกียรติครู และ
บุคลากรทางการศึกษาการให้รางวัลต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ดําเนินการประสบผลสําเร็จ
1.6 สนับสนุนงบประมาณ/วิชาการการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.7 ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ
1.8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.9 ดําเนินการวิจัยพัฒนาเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
2. ระดับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2.1 สร้างความตระหนัก รับรู้ กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และองค์คณะบุคคล ให้
ความเห็นชอบในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 จัดทําข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด เช่น แผนที่ตั้ง (School Mapping)
ข้อมูลบุคลากร/ข้อมูลโรงเรียนเป็นรายโรง
2.3 จัดทําแผนที่การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
2.4 รายงานแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 ดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2.6 นิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.7 กระตุ้น ช่วยเหลือ โรงเรียนที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้
2.8 ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย
2.9 ดําเนินการวิจัย ประเมินและรายงานผล
3. ระดับโรงเรียน
3.1 สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร เอกชน และสถาบันศาสนาให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผล และความจําเป็นของทาง
ราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรงบประมาณและ
คุณภาพการศึกษา

-223.2 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.3 วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้สื่อ และนวัตกรรม
ในบริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
3.4 สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3.5 สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักเรียน และชุมชนโดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
3.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่อสาธารณชน
3.4.3 ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั กิ ารยืนยันงบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เนื่องด้วยมีโรงเรียนในสังกัดเป็นจํานวนหลายโรงเรียน ได้ดําเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน หรือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่จําเป็นของโรงเรียน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ
ตามข้อระเบียบ/ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ในการระดมทรัพยากรของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
๑. ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓ ได้แก่ :
๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
๑.๒ แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
๑.๓ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร (คู่มือแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๒. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีที่จะให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต ๒ ยืนยันงบประมาณ ประกอบด้วย :
๒.๑ สําเนาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑ ชุด โดยโครงการ
ดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งระบุเหตุผลความ
จําเป็นและรายละเอียดว่าโครงการเหล่านี้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ และมีความจําเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายและการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓
๒.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ ชุด
๒.๓ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและดําเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้วให้จัดส่งเอกสารหลักฐานรายงานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทราบ
จํานวน ๑ ชุด เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นข้อสังเกตและข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมีความโปร่งใส
กับหน่วยงานภายนอกที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ไปแล้ว เนื่องจาก จะขัดกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่จะอุดหนุนงบประมาณ รายละเอียดตาม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต ๒ จึงนําแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
3.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity & Transparency
Assessment (ITA)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์
รัปชัน” โดยการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผล
การประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา และเพื่อพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้มีการจัดระดับตามผลที่ได้รับจาก
การประเมินดังกล่าว กําหนดการประเมิน สพป.สระบุรี เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จํานวน ๓ แบบ
๑) แบบประเมินชุดที่ ๑ แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency
Assessment (IIT – Office) เป็นการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในสํานักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
คุณธรรม ในสํานักงานและปฏิบัติงานในสํานักงานตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป
๒) แบบประเมินชุดที่ ๒ แบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity &Transparencey
Assessment (EIT – Office) เป็นการสํารวจความคิดเห็นผู้บริหารและครูในสังกัด จํานวน ๑๐๐ คน สําหรับผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย เกี่ยวกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มาติดต่อขอรับบริการ สพป.
สระบุรี เขต ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๓) แบบประเมินชุดที่ ๓ แบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &
Transparency Assessment (EBIT – Office) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส และวัฒนธรรมคุณธรรมภายใน สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ตามวันดังกล่าว (ตามแบบประเมิน EIT – Officeดังแนบ) โดย สพฐ.จะสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครู
โรงเรียนในสังกัด จํานวน ๕ – ๗ โรงเรียน (แบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency
Assessment) ดังแนบท้ายเอกสาร
3.5.2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปี 2559 ในการดําเนินการจะไม่มีการจัดพิธีเปิด
งานศิลปะหัตถกรรมฯ การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2559 ในพื้นทีแ่ ต่ละจังหวัดที่กําหนด และ
โรงเรียนในกรุงเทพฯ

3.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.6.1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมกิจกรรมที่ ๓ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สหวิทยศึกษา
โรงเรียนร่วมกับศึกษานิเทศก์นําตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง เร่งด่วน วิเคราะห์สร้างนวัตกรรม เพื่อปรับวิธีเรียนของ
นักเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง และแนวทางการ
ประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้เครือข่ายสหวิทยศึกษาจํานวน
๑๕ สหวิทยศึกษาดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในสหวิทยศึกษา งบประมาณตาม
บัญชีจัดสรร

ที่

โรงเรียน

ชื่ออําเภอ

ชื่อสหวิทยศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
ที่ได้รับจัดสรร

1 วัดห้วยคงคาวราวาส

แก่งคอย

เมืองใหม่

26,000.00

2 วัดหาดสองแควฯ

แก่งคอย

วังสีทา

30,000.00

3 วัดโคกกรุง
ชุมชนนิคมทับกวาง
4 สงเคราะห์ 1

แก่งคอย

แก่งคอยร่วมใจ

24,000.00

แก่งคอย

ผาเสด็จ

30,000.00

5 ชุมชนวัดไทยงาม

หนองแค

สุวรรณโยธิน

24,000.00

6 วัดบัวลอย

หนองแค

พหลโยธิน

30,000.00

7 วัดราษฏร์เจริญ

หนองแค

ระพีพัฒน์

28,000.00

8 อนุบาลหนองแค

หนองแค

ศรีเสาวภาค

22,000.00

9 วัดหนองโพธิ์

วิหารแดง

วิหารแดง

30,000.00

10 วัดบ้านดอน

วิหารแดง

22,000.00

11 บ้านเขาไม้เกวียน

มวกเหล็ก

12 บ้านซับสนุ่น

มวกเหล็ก

สุวรรณศร
มิตรภาพ
มวกเหล็ก
ซับสนุ่น-หนอง
ย่างเสือ

13 บ้านโป่งไทร

มวกเหล็ก

ลําพญา

26,000.00

22,000.00
28,000.00

หมายเหตุ

-2514 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี

วังม่วง

วังม่วง

24,000.00

15 บ้านมณีโชติสามัคคี

วังม่วง

สัมพันธ์วังม่วง

20,000.00

16 สพป.สระบุรี เขต 2

แก่งคอย

14,000.00
รวมทั้งสิน้

400,000.00

เกณฑ์การจัดสรร
๑. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งประธานสหวิทยศึกษาเพื่อใช้ในการดําเนินโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในแต่ละสหวิทยศึกษา และรายงานผลการดําเนินงานภายในเดือน
เมษายน ๒๕๕๙
๒. จัดสรรให้ตามจํานวนโรงเรียน นักเรียน ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดังนั้น จึงขอแจ้งอนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดําเนินโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในสหวิทยศึกษาตามบัญชีจัดสรรงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้ และรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๙
3.6.2 ปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ที่
กิจกรรม
๑ การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑.๑ กําหนดสอบ Pre-NT ครั้งที่ ๑
๑.๒ ส่งผลการสอบ Pre-NT ครั้งที่ ๑
๑.๓ กําหนดสอบ Pre-NT ครั้งที่ ๒
๑.๔ ส่งผลการสอบ Pre-NT ครั้งที่๒
๒ การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓
๒.๑ การประเมินความพร้อมก่อนการสอบPre O-NET ครั้งที่ ๑
๒.๒ ส่งผลการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ ๑
๒.๓ การประเมินความพร้อมก่อนการสอบPre O-NET ครั้งที่ ๒
๒.๔ ส่งผลการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ ๒
๒.๕ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดสอบ Pre O-NET/Pre NT (สหวิทย
ศึกษา)
๓ การประเมินผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียนด้วยข้อสอบกลางของ สพฐ.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ – ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒
๓.๑ ส่งผลการสอบ
๓.๒ รายงานผลการสอบ

กําหนดการ
สอบจริง๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภายใน ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ภายใน ๒๕มกราคม ๒๕๕๙
สอบจริง ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
ภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
**สอบพร้อมกันทั้งเขต**
ภายใน ๑๐มีนาคม ๒๕๕๙
ภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

-26อนึ่ง การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง จะนําผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ
๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน รายละเอียด ดังนี้
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒

๓
๓
๔
๓
๔

กําหนดสอบ
มีนาคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์*
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)*
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ * ข้อสอบที่จัดทําโดย สพป.สระบุรี เขต ๒ และไม่นําไปเป็นคะแนนสอบปลายภาคเรียน
จัดทําโดย กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒
ศน.เอื้ออารี ท้วมเสม (08 1947 5052)
ศน.ลฎาภา นาคคูบัว (๐๙ ๒๙๘๒ ๘๑๖๙ )
ศน.อนุรกั ษ์ ระย้า (๐๘ ๑๘๙๙ ๗๖๒๒)

๓.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
3.8.1 เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล
เนื่องจากรายงาน อน.4 ของเดือนมกราคม 2559 จากระบบ PSIS ประมวลผลจํานวนนักเรียนที่มี
สิทธิ
รับเงินอุดหนุน ยังไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของระเบียบฯ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม
2558 ซึ่งยังไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนแต่ระบบ PSIS ได้ประมวลผลรวมเป็นนักเรียนที่ได้รับอุดหนุนในเดือน
มกราคม 2559 ด้วยนั้น ให้โรงเรียนดําเนินการปรับลดจํานวนนักเรียนใน อน.4 ให้ถูกต้อง
2. กรณีนักเรียนทีม่ ีอายุเกินจากใบอนุญาตและระบบ PSIS ประมวลผลโดยตัดไม่ให้รับ
อุดหนุนนั้น เนื่องจากนักเรียนที่มีอายุเกินทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตได้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ต้องไม่เกิน 25
ปี ดังนั้น โรงเรียนที่ระบบ PSIS ได้ตัดออกจาก อน.4 ให้โรงเรียนดําเนินการเบิกเพิ่มสําหรับนักเรียนที่ขาด
โดยใช้แบบฟอร์ม อน.4 ที่จดั ทําโดยโปรแกรม EXCELL เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ที่ Link
http://164.115.26.105/AN4.xls(รวมส่ง อน.4 จํานวน 2 ฉบับ)
3.8.2 เรื่อง รายละเอียดเกีย่ วกับกิจการของโรงเรียน
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้โรงเรียนดําเนินการจัดส่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้โรงเรียนทีย่ ังไม่ได้จัดส่งรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ให้จัดส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ภายในวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

-273.8.3 เรื่อง กําชับไม่ให้โฆษณารับสมัครเรียนออนไลน์
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งมีสถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาบางแห่งโฆษณาบนเว็บไซต์ หรือติดป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออนไลน์ อยูท่ ี่ไหนก็เรียนได้ รับสมัครผ่าน
อินเตอร์เน็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันทางราชการยังไม่
มีการอนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เนื่องจากยังไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์รองรับใน
การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ แต่มีสถานศึกษาบางแห่ง ที่จัดการเรียนในระบบ ชั้นเรียนปกติ และใช้
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในลักษณะการสอนเสริม โดยให้นักเรียน นักศึกษา ทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ย้อนหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนระบบออนไลน์ จึงให้วทิ ยาลัยฯ ดําเนินการ
โฆษณาให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ไม่ให้โฆษณาโดยมีข้อความว่า “รับสมัครเรียนออนไลน์” บนเว็บไซต์
หรือป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาเข้าใจผิดได้ว่า เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์
โดยไม่ต้องไปเรียนในสถานศึกษา
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-51ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………............................

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลิกประชุม เวลา……..12.30…….น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มอํานวยการ

