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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

ครั้งท่ี  4 /2560 
วันศุกร์ท่ี  29  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 

ณ อาคารวิทยบริการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมเกียรติ  ชิดไธสง   ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 
3. ว่าท่ี ร.ต.ศภุกฤต  ตรีมงคล  รองผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
4. นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์   รองผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
5. นายฉัตรชัย  น่วมโพธ์ิ   รองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
6. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
7. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางพิระตา  บิณศิรวานิช  รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
9. นางอรสา  เรืองรองธรรม  รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย์ 
10. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักด์ิศรี  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. นางสาวนริมล  วงษ์ธนสภุรณ ์ รักษาการผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
13. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
14. นายคมศักด์ิ  เส้นศนูย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
15. นายอิทธิรัตน์  ควรชม  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม     
16. นายสาธิต  รื่นเริงใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
17. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้ 
18. นายสนัติ  คงศิลป์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง 
19. นางเฉลิมรัตน์  หนปูาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    
20. นายสุเมธา ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
21. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
22. นางวาสนา  สุขธนู   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
23. นายบุญสม  ปัญญาเหลือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒4. นายปฏิวัติ  จันทร์ทิพย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งกอ้นเส้า  
๒5. นายปองภพ  ศรีนาดี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ        
26. นายโอภาส ศิลปเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
27. นายศุภกร  เทพภูมิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
28. นายปรีชา  อุ่มอยู่   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผงัสามัคคี 
29. นายวิจิตร์  พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
30. นายสงิห์ดง  โตมะนิตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนิซ้อน  
31. นางยุพา  ช้างสีทา   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปนู  
32. นายประสบ  โชติกวิรัตน ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง       
๓3. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า   
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๓4. นายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓5. นางวรฌยาพร  พวงมณี  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
36. นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์          รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
37. นางกชกร  รุ่งหัวไผ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
38. นางสุพรรณี  โชติกวิรัตน์            รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
39. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
40. นางอังสนา  ปานชาลี  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสนุทริกาวาส 
41. นางอรกญัญา  ยาดี   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม 
42. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบญุ 
๔3. นายสงัเวียน  สกุลอินทร์  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
๔4. นางวัชรี  สุนทรนนท์   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนคิมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
45.นางศรีนวน  เมยขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2   
46. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ ่
47. นางสัมฤทธ์ิ   พ่ึงบุญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลทับกวาง 
48. นายกิตติศักด์ิ  สหัสสรังสี  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้   
49. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 
50. นายธนกฤต  ใจผ่องพุฒิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
51. นายวิเชียร  อัมเรศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง   
52. นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
53. นายชยกร  ควรระงับ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕4. นายประภาส  หารคุโน  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕5. นายสัมฤทธ์ิ  จีรจิตต์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
56. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี 
57. นางอุบลศรี  เชิดเหรัญ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
58. นางสาวกานดา  มณีรัตน ์  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
59.นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
60. นางจารุชา  ควรระงบั  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
61. นายศุภวัฒน์  นาราจิรารักษ์  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขม้ิน      
62. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนสุรณ์)                                          
63. นางดัสสนี  สังข์วงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
64. นางดัสสนี  สังข์วงษ์   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนสนัมะค่าบกน้อยสามัคคี   
๖5. นางสาวกาญจนา  ทาทํานุก  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ ่
66. นายเกียรติณรงค์  วันคาํ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
67. นายวิชัย  พรหมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
68. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
69. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ 
70. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ   
71. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
72. นายวัชรวัฒน์  ศิลาชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง  
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๗3. นางพัชรนิทร์  อภิญญากุล  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
๗4. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗5. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ   
76. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง  
77. นายสมศักด์ิ  คัมภีพันธ์   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง 
78. นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
79. นายกิตติธัช  มะลิวงษ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ   
80. นายอุทัย  สังข์วงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลหนองแค ฯ 
81. นางเอมอร บูรณศักด์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
82. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
83. สบิเอกบุญรัตน์  มงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า 
๘4. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉรยิะพร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ 
85. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
86. นางจิรัฐยา  โพธ์ิเงิน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
87. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
88. นางสาวกันตนา  จิตบรรจง     ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
89. นายอาณัติ  พิกุลแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์  
90. นายสําเภา  พาราพิชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
91. นายสมชาย รักญาติ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
92. นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลวิหารแดง 
๙3. นางประชิด  นวลจันทร์  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 
๙4. จ่าสบิเอกประคอง  พุกสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ 
๙5. นายสปุัญญา  ศิริกุลชัยวัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม      
96. นายสมัย  กวางโตน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
97. จ่าสบิเอกประคอง  พุกสขุ  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร 
98. นายธวัช บัวสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
99. นางกรองทิพย์  ทวีสุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง 
100. นายธรรมนูญ  เอ่ียวเส็ง  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
101. นายเจตพนต์  จันทร์เขยีว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน 
102. นายวิริยะ  ค่ําคูณ   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ  
๑๐3. นายพิทักษ์สนั  บัวภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ 
๑๐4. นายวิรุต  หนองหงอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค ์ 
๑๐5. นางดัชนี  ปานหงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
106. นางเฉลา  บุญมี   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ    
107. นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ     
๑08. นายกมล  เฟ่ืองฟุ้ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ   
๑09. นางสาวอัญญารัตน์  เกตุสวรรณ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่ 
๑10. นางเธียรรัตน์  ศรีริ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑11. นางนฎัฐา  สมบัติศรีเจริญ  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  

               /112.นายปิยวัฒน.์.. 
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๑12. นายปิยวัฒน์  เปลี่ยนสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
113. นายอุเทน  ศรีสลงุ   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
114.  นางมะลิวรรณ  จําปาทอง  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก 
๑๑5. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลงัเขา   
๑16. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก                                                       
117. นายชินวงศ์  พงษ์นุ่มกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
118. นายสัญญา  สุขยืน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน  
๑19. นายธงชัย  ขนายงาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลมวกเหล็ก    
๑20. นายพิชิต  เรียบร้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุน่   
๑21. นางจุฑามาศ  มะณีแสง  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
๑22. นายอดุลย์ ต้นคํา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร   
๑๒3. นายทนงฤทธ์ิ  มะณีแสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร    
๑๒4. นายถนดั  จําปาทอง        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า    
๑๒5. นางนพวรรณ   ชูกะสิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคค ี 
126. นายวีรพงษ์  ไชยหงฆ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน     
127. นายเล็ก  ชนะชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปง่เกตุ 
128. นายสมพงษ์  อ่อนสําอางค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว        
๑29. นายบุญเลิศ สุมาลย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปง่ไทร     
130. นายอํานาจ  ประเสริฐ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนอื 
๑31. นางฌญมน  อรรคพันธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  
๑32. นางกาญจนา  ทุมพัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง 
๑๓3. นางวิไลลักษณ์  รวยลาภ  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง             
๑๓4. นางจิดาภา  อิศวมงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโปง่  
๑๓5. นายชุ่ม อรรคพันธ์ุ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากัง้ 
๑36. นายภทัรพล  สุลํานาจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง 
137. นายวันชัย  สุริอาจ   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา  
๑38. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู    
139. นายสมชาย  โกจินอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 
140. นายวิชิต ราญฎร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 
๑41. นายไพโรจน์  เงนิวิเศษ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลวังม่วง 
๑42. นายวีระ  นิ่มตลุง            รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ  
๑๔3. นายวสันต์ โพธ์ิไทร   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด  
๑๔4. นางสาววินิจฉัย  สีหา            ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑๔5. นางณัฐธยา  บุญด้วยลาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
146. ว่าท่ี พ.ต.วชิรโรจน์  โคตะคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปง่เก้ง 
๑47. นายสมพร  หว่างกล่อม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑48. นายเกรยีงไกร โมราบตุร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ํา  
๑49. นางเพลนิพิศ  เปลี่ยนสกุล  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                                            
๑50. นายสมพร  หว่างกล่อม  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี     
๑๕1. นายสมพร  หว่างกล่อม  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปกึสําโรง    
                  /ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน    7   ราย  
1. นายดุสิต  จันทร์ศร ี  ศึกษานิเทศก์ 
2. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศก์ 
3. นายอนุรักษ์  ระย้า  ศึกษานิเทศก์ 
4. นางบุญเกิด  สิงหพานิช นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวสุกัญญา  หม่ันจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ 
6. นางสาวณิชาภา  โชคสุขสําราญ นักจัดการงานท่ัวไป 
7. นางกฤตวรรณ  อินทโมรา      นักจัดการงานท่ัวไป 

เริ่มประชุมเวลา       09.00 น. 

ก่อนดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. การมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2559  

จํานวน  28  โรงเรียน 
2. การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจําตําบล  จํานวน  15 โรงเรียน 
3.   การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  6 โรงเรียน 
4.  การมอบโล่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปี 2560  

จํานวน 3 โรงเรียน 
5. การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน ประจําปี 2560  

โดยแบ่งเปน็ 3 ขนาด ดังนี ้
      5.1 โรงเรยีนขนาดเลก็   (นักเรยีน 1 – 120 คน)       จํานวน  4 โรงเรียน 

                5.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 300 คน)   จํานวน  4 โรงเรียน 
6. การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

จํานวน 1 โรงเรียน 
7.   การมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืดีเด่น ประจําปี 2559  จํานวน 3 ราย 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี  

เขต 2 ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวแนะนําตนเอง และแจ้งแนวปฏบิัติในทํางาน ดังนี ้
1. เนน้เป้าหมายการทํางานเป็นหลัก โดยใช้พ้ืนฐานความเข้าใจ และใช้วิธีการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม 

โรงเรียนและชุมชน  
2. เนน้ระเบียบกฎหมายที่กําหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. เนน้การทํางานเปน็ทีม 
4. เนน้การทํางานแบบมีแนวคิด/มีแผน/เป้าหมายท่ีชัดเจน/กําหนดวิธีการ/ปรับยุทธวิถ ี

ได้ตลอดเวลา/ทํางานใหง้่ายไม่ยุ่งยาก 
           - นายสมเกยีรต ิ ชิดไธสง  ผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระบรุ ี 

เขต 2 ประธานการประชุมฯ  แจ้งข้อราชการดังนี้ 
  ข้อราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  1.   การใช้ Internet ของโรงเรียน  ขอให้โรงเรียนเตรียมรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของระบบ 

           2.  การซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้โรงเรียนสํารวจอุปกรณ์ท่ีจะซ่อมแซม 
          3.  การสํารวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  เน้นโรงเรียนท่ีอยู่หา่งไกล 

/4.รายการ... 
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           4.  รายการพุธเช้าขา่ว สพฐ. ปี 2561  หากมีโรงเรียนใดพร้อมสามารถผลิตสือ่ เพ่ือออกรายการ 
พุธเช้าข่าว สพฐ. ปี 2561  ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที สามารถส่งให้สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระบุรี 
เขต 2  เพ่ือส่งต่อให้ สพฐ.  ซ่ึงจะได้รับเกียรติบัตรในการดาํเนนิการดังกลา่ว 

5. การขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการ สพฐ. ปี 2561 รายละเอียดงบประมาณ สพฐ.จะแจง้ให้ทราบ 
อีกครั้งหนึง่ 

           6.  ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ 2561   โดยงดให้ของขวัญผู้บริหารทุกระดับ 

ข้อราชการของ Cluster 1  
1. คาราวานช่วยภัยหนาว Cluster 1 ( ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)  

ไปช่วยท่ี สพป.เลย เขต 3 
2. การแต่งต้ังอนกุรรมการ ของ Cluster 1  

ข้อราชการของจังหวัดสระบุรี  
           1.  การจัดงาน สระบุรีแฟร์  
     2.  การจัดงาน วันโคนมแห่งชาติ (30 ม.ค.61 - 5 ก.พ.61) 
            3.  การป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน (28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61) 
            4.  นโยบายส่งความปรารถนาดี ปีใหม่ 2561 (ตลาดประชารัฐ และศนูย์บําบัดทุกขบ์ํารงุสุข) 
             5.  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงนิ 2561 ให้โรงเรียนท่ีได้รบัจดัสรรงบประมาณ  ก่อหนี้ผูกพัน

และดําเนนิการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  6.  หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน  จะมีการออกหน่วยเคลื่อนท่ีของ 

จังหวัดสระบุร ีในวันท่ี 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดช้าง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบรุี  

            ข้อราชการของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 
             1.  การจัดงาน OBEC AWARD 2017  ขอให้โรงเรียนเปน็เจ้าภาพร่วมกัน 
             2.  การจัดงาน ศิลปหัตกรรมนกัเรียน ครั้งท่ี 67  เน้นความปลอดภยัในการเดินทาง 
             3.  การป้องกนัและรักษาความปลอดภยั  เน้นความปลอดภัยท้ังของนักเรียน ครู ผูป้กครอง  

อาคารสถานที ่และระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ   
             4.  การยกระดับคุณภาพการศกึษา   

       4.1 เนน้การอ่านออกเขียนได้ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ทุกโรงเรียน 
บูรณาการให้เกิดการเรียนรู้  และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่าในแต่ละวิชา ขอให้พยายามยกระดับผลสมัฤทธ์ิให้สูงขึน้ 
         4.2 เรื่องการบ้านนักเรยีน ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อนและผู้อํานวยการโรงเรียน  

       4.3 เร่ืองนโยบายของรฐับาลมีมากแล้ว จึงขอให้ใช้นโยบายเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการใหม่   
ให้ครูผูส้อนควรมีงานวิจัยอย่างน้อย 1 งาน  และให้ครผูู้สอนเปล่ียนรปูแบบการจัดการเรียนรู ้
                        5.  กิจกรรมลูกเสือ  เปน็นโยบายสามารถบรูณาการได้ทุกกิจกรรม และนายสมเกียรติ  ชิดไธสง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประธานการประชุม ได้กล่าวชมเชย 
นายสัมฤทธ์ิ  จีรจิตต์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ท่ีสามารถบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกิจกรรม
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 

              6.  การบริหารงบประมาณ   
                   6.1 งบแลกเป้า ขอให้ทํางานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
                   6.2 ระบบบญัชี และพัสดุของโรงเรียน ให้มีความแม่นยําถูกต้อง                 
              7.  ของขวัญปีใหม่ สพป.สระบรุี เขต 2 
                   7.1 เชิญผู้อํานวยการโรงเรียนทานข้าวรว่มกัน 

/7.2 ให้มีการ... 
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          7.2 ให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรเปน็เงนิสดได้ดังนี ้
                         7.2.1  ข้าราชการบํานาญ และข้าราชการใน สพป.สระบุรี เขต 2  
                                   ให้สามารถเบิกได้ทุกวันอังคาร 
      7.2.2  ข้าราชการครูโรงเรียนในสงักัด ให้สามารถเบิกได้ทุกวันพฤหัสบดี 

 -   มติที่ประชุม   รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  3/2560 

-   มติที่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2560 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

3.1  กลุ่มอํานวยการ 

3.1.1  เรื่อง  การจัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามท่ีกลุ่มอํานวยการ ได้แจ้งหนงัสือ สพป.สระบุรี เขต 2 ท่ี ศธ 0456/3146 ลงวันท่ี 17  
ตุลาคม 2560 เรื่อง การรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  สพป.สระบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียน   
ซ่ึงเป็นหน่วยตรวจรับ จัดทําแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2560 โดยให้ส่งรายงานให้กบั สตง.สระบุร ีและ สพป.สระบุรี เขต 2 ภายในวันท่ี  15 ธันวาคม 2560 นัน้ 

           บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงขอให้โรงเรียนท่ียังไม่ได้ส่งรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในดังกล่าวให้รบีดําเนินการโดยด่วน 

3.1.2   เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว 

ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขอความอนุเคราะหโ์รงเรยีน 
ในสังกัดช่วยสนับสนุนบริจาคเงิน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบภัยหนาว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานา่นเขต 1 , สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1  รวมทั้งโรงเรียนในสงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสามารถ
ร่วมบริจาคได้ท่ีกลุ่มอํานวยการ ภายในวันศุกรท์ี่ 19 มกราคม 2561 

3.1.3  เรื่อง แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควัน และไฟป่า   

                    ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   ขอกําชับให้สถานศึกษา 
ให้ความสําคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า โดยจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย  
กําหนดแผนรักษาความปลอดภัยและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด  
ในการนี้ได้แจ้ง ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบแล้วตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  2  
ท่ี ศธ  04156/3816  ลงวันที่  21 ธันวาคม 2560   

3.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.2.1. เรื่อง  การบริหารอัตรากําลังในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพฐ. มีหนังสือ ท่ี ศธ 04009/ว 8042 ลงวันท่ี  13 ธันวาคม  2560 แจ้งว่า เพ่ือเป็นการวางแผน 
และการบริหารอัตรากําลังในภาพรวมของ สพฐ. ท้ังระบบ ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด จึงขอให้
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทกุเขต ดําเนินการดังนี ้
 

/1. สงวนอัตราว่าง... 
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1. สงวนอัตราว่างพนกังานราชการ ตําแหนง่ครผูู้สอน และอัตราว่างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ตําแหนง่ครูรายเดือนแกป้ัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขัน้วิกฤต  และตําแหนง่ครูสาขาขาดแคลน ท่ีว่างลงจากกรณี    
ผู้ครองตําแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 2560 พร้อมรายงานคืนตําแหน่งว่างตามแบบที่กําหนด 

2. ตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากําลังโรงเรียนท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีปกติ  
และจัดทําข้อมูลตามแบบที่กําหนดเสนอ สพฐ. 

  ท้ังนี้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สพฐ. ภายใน 7 วัน 
หลังจากผู้ครองตําแหน่งเดิมลาออก เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู กรณีดังกล่าว  โดยอัตราว่าง        
ท่ีรายงานส่งคนืแล้ว  ห้ามนําไปใช้ทุกกรณี  และ สพฐ.ขอสงวนอัตราที่สง่คืนดังกล่าวไว้ เพ่ือบริหารจัดการ     
ตามความจําเปน็  กรณีเร่งด่วน หรือเกลี่ยให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีสภาพความขาดอัตรากําลัง   

3.2.2  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์  
         สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

         ด้วย กศจ.สระบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จํานวน 16 
อัตราประกอบด้วย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จํานวน 6 อัตรา และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 จํานวน 10 อัตรา โดยมีกําหนดรบัสมัครคัดเลือก ดังนี ้
 
1. ประกาศรบัสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 
2. รับสมัครคดัเลือก วันอังคารที่ 9 – วันจันทร์ท่ี 15 มกราคม 2561 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกรท่ี์ 19 มกราคม 2561 
4. ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ระหว่างวันจนัทร์ท่ี 22 – วันศุกรท่ี์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
5. สอบข้อเขียน ภาค ก  
    - ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบั 
      การปฏิบติังานและความรู้ความสามารถ 
      ท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่ 

 
 
                วันเสาร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2561 

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2561 
7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหสับดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 
ผูม้ีสิทธิเ์ข้ารบัการคัดเลือกตอ้งมีคณุสมบัต ิ

1. เปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
2. มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอืน่ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดเปน็คุณสมบัติเฉพาะสําหรบั

ตําแหนง่ศกึษานิเทศก ์
3. ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือ 
4.  ดํารงตําแหนง่อ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี ้

(1) เคยดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรบัผู้มีวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ป ี
สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึน้ไป หรือ (2) เคยดํารงตําแหนง่ไม่ตํ่ากว่าอาจารย์ 2 รับเงนิเดือนในระดับ 6 

5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 
        /ท้ังนี.้.. 
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ท้ังนี้ ผู้สมัครเลอืกสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ หากปรากฏว่าผูส้มัครเข้ารับการ 
คัดเลือกสมัครเกินกว่า 1 แห่ง จะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด  สามารถดูรายละเอียดประกาศรบัสมัครและ 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/p8WgOE  และสามารถติดตามข่าวสารประชาสมัพันธ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทาง Facebook เพจ “สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุร”ี                 

3.2.3  เรือ่ง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 กําหนด 

หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ท่ีได้รับการบรรจแุต่งต้ังเข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหน่ง    
ครูผู้ช่วย ได้รับการเตรียมความพร้อมและระหว่างปฏิบัติราชการ เป็นเวลาสองปี นับต้ังแต่วันท่ีเข้าปฏบิัติหน้าท่ีราชการ 
ก่อนแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหนง่ครู ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด  โดยให้ผูอํ้านวยการสถานศึกษาแจ้งให้   ครูผู้ช่วย
ทราบถงึภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบ
แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติราชการ  บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเปน็พลเมืองท่ีดี และหลักเกณฑ์
และวิธีการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

  ในระยะเวลาทีผ่่านมา  เม่ือผ่านการประเมินครบสองปี ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเสนอแบบประเมิน
ครูผู้ช่วยเพ่ือแต่งต้ังเปน็ครู  โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอขออนุมัติต่อ อกศจ.สระบุรี และ กศจ.สระบุรี   
คณะกรรมการดังกลา่ว มักต้ังข้อสงัเกตการประเมินครผูู้ช่วยในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี 
เขต 2 ว่า มีคะแนนค่อนข้างสูง  บางรายไม่สอดรับกบัการลาป่วย ลากิจ  จึงขอให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาได้พิจารณา
ตามความเหมาะสมกับการให้คะแนนประเมินและการปฏบิัติหน้าที่ การไม่ได้ปฏบิัติหน้าท่ีของครูผู้ช่วย และการรายงาน
การประเมินครผูู้ช่วย เม่ือครบสองปี แล้วจึงรายงานมาที่ สพป.สระบุรี เขต2 เพ่ือดําเนนิการต่อไป 

3.2.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
         ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
(10,000 บาท) โดยเปิดระบบให้ลงทะเบียน ต้ังแต่ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงการพัฒนา ได้สิ้นสุดตามปีงบประมาณแล้ว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลครู 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งให้ข้าราชการครูท่ีเข้าร่วมโครงการ บันทึกข้อมูลในระบบ ตาม gr code  
https://goo.gl/forms/fkjl5s52MrodqvfT2   มีข้าราชการครูบนัทึกในระบบแล้ว จํานวน 386  ราย  จึงขอให้
สถานศึกษา แจ้งให้ข้าราชการครูบนัทึกข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเปน็ข้อมูลในการพัฒนาปีต่อไป   

3.2.5  เรื่อง  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS ครั้งท่ี 7  ประจําปีการศึกษา 2560  
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดดําเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและ   
ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งท่ี ๗ 
ประจําปีการศกึษา  ๒๕๖๐ ในระดับภาค  และระดับชาติ  ในช่วงเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  เป็นเจ้าภาพการจัดประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสําเร็จเปน็ทีป่ระจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   
ครั้งท่ี ๗ ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ระดับภาค เขตภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยกําหนดให้มีพิธีเปิดและ    
การนําเสนอผลงาน  เพ่ือคัดเลือกรางวัล Obec Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑  
ณ  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้พ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี  ถนนแก่งคอย – บ้านนา กม.๗  
ต.ชําผกัแพว  อ.แกง่คอย จ.สระบรุี   สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุี  เขต  ๒  ได้ประชาสัมพันธ์  
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/มัธยมศึกษาในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  
 
                                                                                                /และแจ้ง . . . 
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และแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  คัดเลือกข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กําหนด  ประเภทรางวัลละ  ๑  คน  เพ่ือเปน็ตัวแทนเข้าประกวดรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
โดยให้จัดส่งผลงานและเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้องตามตัวช้ีวัดในแบบประเมิน (ความยาว  
ไม่เกิน ๕๐ หน้า รวมภาคผนวก) จํานวน ๓  เล่ม และแบบประเมินคุณลักษณะเบื้องต้น อีกจํานวน  ๑ เล่ม 
ให้กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระบุรี  เขต  ๒  ภายในวันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑    

 
ปฎทินิการดําเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) 

คร้ังที่  ๗  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ระดับภาค  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก  
 

วัน/เดือน/ปี 
 

กิจกรรม 
 

๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล ระดับ
ภาค  ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแห่ง  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกแห่งคัดเลอืกตัวแทนผู้เขา้รับรางวัล เพ่ือส่งเข้ารบั 
การคัดเลือกในระดับภาค 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – 
๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้ารับการคัดเลือก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทาง
เว็บไซต์ Obec Awards ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – 
๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

เขตพ้ืนท่ีการศกึษาในสงักัด ภาคกลาง-ภาคตะวันออก นาํผลงานผู้ได้รบัคัดเลือก
เปน็ตัวแทนในระดบัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเอกสารสรปุผลการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามตัวช้ีวัดในแบบประเมิน ส่งไปท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี  เขต  ๒  ตําบลบ้านป่า  อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุร ี ๑๘๑๑๐ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ยึดวันประทบัตราไปรษณีย์เปน็
หลัก) สําหรบั สพป.สระบุรี เขต 2 ให้โรงเรยีนสง่ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561 

๘ มกราคม ๒๕๖๑ ปิดการลงทะเบียนใน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ินําเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกระดับภาค 
ทางเว็บไซต์  Obec Awards ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  ภาคกลางและ   ภาค
ตะวันออก  

๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ การนําเสนอผลงาน  เพ่ือคัดเลือกรางวัล Obec Awards ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ ศูนยเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ.สระบุร ีถ.แก่งคอย – บ้านนา กม.๗ ต.ชําผักแพว  อ.แกง่คอย  จ.สระบุร ี

๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ระดับภาค  ทางเว็บไซต์  Obec Awards 
ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๐  ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ส่งผลงานผู้ได้รบการคัดเลือกระดับภาค เข้ารับการคัดเลือก ระดับชาติ 

  
 
                                                                                                            /3.2.6 ผลประโยชน.์.. 
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3.2.6  ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 
“ผลประโยชนท์บัซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําของบุคคล 

 (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตําแหน่งนัน้ การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทัง้เจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏบิัติสืบต่อกันมา จนไม่เหน็ว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่าง
ใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผดิทางจริยธรรมของเจ้าหนา้ที่ของรฐั ที่ตอ้งคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวก
พ้องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญ 
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงานราชการ 
รับเงินบริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ 
เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ 
ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีทําให้หน่วยงาน 
ทําสัญญาซ้ือสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน ของตนเองในการ 
จัดสร้างสํานักงาน การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ  (Post-employment)  หมายถึง  
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ  และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ  
ท่ีตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

3. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 
โครงการโดยอาศัยตําแหนง่ในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณา 
จากหน่วยงานที่ตนสงักัดอยู่  
 

              /4. การรับรู.้.. 
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4. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผูดํ้ารงตําแหนง่สาธารณะ 
ใช้ประโยชนจ์ากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือที่ดิน 
โดยใส่ช่ือภรรยา  หรือทราบว่าจะมีการซ้ือที่ดิน เพ่ือทําโครงการของรัฐก็รบีไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร และขายให้กบัรัฐ 
ในราคาท่ีสงูขึ้น 

5. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property  
for private advantage) เช่น การนําเคร่ืองใช้สํานักงานต่างๆกลับไปใช้ท่ีบ้าน การนํารถยนต์ในราชการไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว 

6. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น  
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง  หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ  
เพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง  

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกนัในประโยชนส์่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข้าข่าย 
ความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนัน้กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมี
กฎหมายที่สามารถครอบคลมุถึงการกระทาํผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนทุกรปูแบบ     

3.3 กลุ่มนโยบายและแผน 

3.3.1  เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

   
   
 
 
 
 
 
 

 
 

                            /วิสัยทัศน.์. 

สระบุรี 2 ต้องเปน็หนึง่ ท้ังคุณภาพและคุณธรรม   

ความเช่ือ องค์กรมีชีวิต ท่ีทุกคนมีคุณภาพและคุณธรรม 

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยการ..ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา 

S=Service  mind การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ 
R= Responsible & Result Based Management    รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิ ท่ีคณุภาพผู้เรียน 
I =  Integration การบูรณาการด้านการบรหิารจัดการและการศึกษา 
2=Doubletothe best ผลงานเปน็แบบอย่าง ท้ังคุณภาพและคุณธรรม 

 

นโยบายของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 

วัฒนธรรมองค์กร 
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“สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดการศึกษาตามศาสตรพ์ระราชาทีม่ีคุณภาพและ
คุณธรรมอย่างยั่งยืน สู่มาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย” 
 
 

1. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาตามศาสตร์พระราชาอย่างท่ัวถึง  
    และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
   ของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนน้การมีสว่นร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
   และบูรณาการการจัดการศึกษา 

 
            
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 2. นักเรียนทกุคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย 
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม 
     การทํางานท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและสถานศึกษามีประสทิธิภาพ และเปน็กลไกขับเคลื่อน 
     การศึกษาภาคบังคบัสู่คณุภาพมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บูรณาการทํางานตามศาสตร์พระราชา 
    เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูส่ถานศึกษา  
 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงตามศาสตร์พระราชา 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     

3.4  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.4.1  เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗  
          ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดนครนายก ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียน 

               /เข้าร่วม... 

  
  
  
  

วิสัยทัศน์(Vision) 

 พนัธกิจ(Mission) 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 ยุทธศาสตร ์(Strategy) 
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เข้าร่วมการแข่งขนังานศลิปหัตถกรรมนักเรยีนฯ จํานวน ๗๕๙ คน ครู ๓๗๖ คน จากโรงเรียน ๖๖ แห่ง  ในการนี ้ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขอความร่วมมือให้สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีอยู่ในเสน้ทาง        
การเดินทางไป-กลับระหว่างสถานท่ีจัดแข่งขัน จัดต้ังจุดบริการ และจัดต้ังชุดปฏิบัติการในการ ให้การช่วยเหลือ
สถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ  เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ได้กําหนดจุดบริการให้การช่วยเหลือแก่ผู้เดินทาง 
ไปเข้าร่วมการแข่งขนั ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ถนนสุวรรณศร    
(หินกอง-นครนายก)     อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  

  ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ขอกําชับให้โรงเรียน 
ท่ีมีนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขนังานศลิปหัตถกรรมนักเรียนฯ ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปน็สําคัญ 
และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  และคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยของสถานศกึษา ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนท่ี ๓ มาตรการป้องกนัและแก้ไขอุบัติเหตุ
จากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศกึษา อย่างเข้มงวด       

3.5  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.5.1 เรื่อง  การสอบของโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2  

ปีการศึกษา 2560 
(1)   การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเตรียมนักเรียน ป.6 และม.3 ให้ตระหนัก เห็นความสําคัญของการสอบและคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ  
    2. เพ่ือประเมินความพร้อมของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 
    3. เพ่ือให้เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  ครูผู้สอน และนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจากการสอบ เพ่ือนําไป
ปรับปรุงแก้ไข 
ข้อสอบ จากกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบสาํนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ. 
ประกอบด้วย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์     ภาษาอังกฤษ 
การดําเนินการของโรงเรียน 

12-15 ธ.ค. 
2560 

รับ CD ข้อสอบ Pre O-NET ณ สพป.สบ.2 และดําเนนิการจัดพิมพ์ 

18-22 ธ.ค. 
2560 

สอบ Pre O-NET และบนัทึกผลในไฟล ์excelตามที่กําหนด 
ส่งทางอีเมลwatpon.sbr2@gmail.com หรือareets@gmail.com 

การนําผลไปใช้ประโยชน ์
1. พิจารณาผลประเมินระดับโรงเรียน ท่ีต้องปรับปรุง แต่ละกลุ่มสาระฯ / สาระ    
    มาตรฐาน/ และตัวช้ีวัด จากผลการประเมินท่ีประมวลผลจากโปรแกรมที่กําหนด 
 - สาระท่ีเป็นจุดอ่อน 
 - มาตรฐานท่ีต้องปรับปรุง 
 - นักเรียนรายบุคคลต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา 
                    /2. หาแนวทาง... 
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2. หาแนวทางปรับปรงุพัฒนานักเรียนในมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่ยังเปน็จุดอ่อนของโรงเรียน  
3. พิจารณาผลการประเมินรายคน ท่ีต้องปรับปรุง แต่ละกลุ่มสาระฯ / สาระ   มาตรฐาน/ และตัวช้ีวัด 
4. กรณีท่ีโรงเรียนแต่ละโรงมีจุดอ่อน จุดเด่นต่างกัน เขตอาจบริหารจัดการให้มีความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน
ตามความชํานาญ ถนัด หรือตามความเด่นของแต่ละโรงเรียน 
สามารถดาวน์โหลดข้อสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนได้ที่ 
http://www.niets.or.th/th/content/view/4369 

(2) การสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 และช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 3 ปกีารศกึษา 2560 
ปรบัลดรายวิชาสังคมศึกษาฯ ของการสอบ O-NET ช้ันป.6 และช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2560 ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้พิจารณาทบทวนแนวทางการทดสอบO-NET วิชาสังคมศึกษาฯ สทศ.       
เห็นควรพิจารณาปรบัลดการสอบในรายวิชาดังกล่าว เพ่ือให้มีการประเมินท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบับรบิทในแต่ละ
พ้ืนท่ี ปกีารศึกษา 2560 จึงมีการปรับลดจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้แก่      
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์     

ตารางสอบ O-NET ช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2560 
 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 
วันเสาร์  
3 กุมภาพันธ์ 2561 

09.00 - 10.00 น. 64 คณิตศาสตร์ 60  นาที 
พัก  30  นาที 

10.30 - 12.00 น. 61 ภาษาไทย 90  นาที  
พัก  90  นาที 

13.30 - 14.30 น. 
 

65 วิทยาศาสตร์ 60  นาที  

พัก  30  นาที 
15.00 - 16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 60  นาที 

         ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปกีารศึกษา 2560 
วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 
วันเสาร์  

3 กุมภาพันธ์ 2561 
10.00 - 11.30 น. 94 คณิตศาสตร์ 90  นาที  

พัก  90  นาที 

13.00 - 14.30 น. 91 ภาษาไทย 90  นาที  
วันอาทิตย์  

4 กุมภาพันธ์ 2561 
10.00 - 11.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90  นาที 

พัก  90  นาที 
13.00 - 14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที  

การจัดสนามสอบ   
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้จัดสนามสอบโดยกําหนด 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น 1 สนามสอบ โดยรวม
โรงเรียนในกลุ่มทั้งหมดแล้วศูนย์สอบพิจารณาเลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมเป็นสนาม
สอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้จัดสนามสอบโดยกําหนด 1 อําเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ 

                                                                                                                 /(3)การประเมิน... 
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         (3) การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test: RT) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ต้องการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนช้ัน ป.1 ดังนี ้

 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง 
  คํา   ประโยค  ข้อความ 

 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
  คํา   ประโยค  ข้อความ 

กําหนดสอบระหว่าง ช่วงวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ ์2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

 
 

โครงสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้าน สอบภาคปฏิบตัิ เลือกตอบ จับคู ่ เขียนตอบส้ัน 

การอ่านออกเสียง 
- คํา 

- ประโยค 
- ข้อความ 

20 คํา 
10 ประโยค 
1 ข้อความ 

- - - 

การอ่านรู้เรื่อง 
- คํา 

- ประโยค 
- ข้อความ 

- - 
10 ข้อ 
5 ข้อ 

10 ข้อ 
- 
- 

5 ข้อ 
- 
- 

 แนวปฏิบัติของโรงเรียนในโปรแกรม NT Access 
• ตรวจสอบ/แกไ้ขข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และนําเข้าข้อมูลนักเรียนท่ีเข้าสอบ 
• แก้ไขข้อมูลนกัเรียน 
• กําหนดห้องสอบ 
• ตรวจสอบข้อมูลห้องสอบของนักเรียน และพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สอบ 
• ดูผลการสอบประกาศผลสอบ วนัที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

(4)  การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 
กําหนดสอบ วันท่ี 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 14.00 น. 
 
 

 
 
 

                                         /การบริหาร... 
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การบรหิารจัดการการสอบ 
1. โรงเรียนนําส่งข้อมูลนักเรียน ช้ัน ป.3 ทางโปรแกรม NT Access 
2. รวมโรงเรียนในกลุ่มทั้งหมดแล้วพิจารณาเลือกโรงเรียนในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเป็นสนามสอบ 
3. ให้ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบ เป็น ประธานสนามสอบ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียน 
5. การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ณ ศูนย์สอบ ในวันท่ี 8-9 มีนาคม 2561 โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ 
    อย่างน้อย 2 คนต่อหนึ่งฉบับ 

การปฏบิัติของโรงเรียนในโปรแกรม NT Access 
1. นําเข้าข้อมูลนักเรียนช้ัน ป.3 ผ่านระบบ NT Access  (20 พ.ย.-22 ธ.ค. 60) 
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access (หากสถานศึกษาพบปัญหา ต้องแจ้งให้ศูนย์สอบแก้ไขข้อมูลให้)  
    (3-10 ม.ค. 60) 
3. ดูผลสอบ วันท่ี 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
สามารถดาวน์โหลดข้อสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนได้ที่ https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/9273 

        (5) การประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 
ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 และนําคะแนนสอบไปคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 

• ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาษาไทย 

• ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
• ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ 

กําหนดวันสอบพร้อมกันท้ังเขตในช่วงเวลาที่กําหนด 
    วันสอบ   ระดับประถมศึกษา  28  กุมภาพันธ์  -  6  มีนาคม  2561 
                ระดับมัธยมศึกษา  12 – 23  กุมภาพันธ์  2561 
รายงานจํานวนนักเรียนเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธ์ิด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ตามลิงค์ 
https://goo.gl/forms/OIRHWLXgr9BozYZs1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2560   
       

          (6) การประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
ตามแนว PISA ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

    โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. ประเมนิผู้เรียนเพื่อให้สถานศึกษาใช้เปน็ข้อมูลในการพฒันา
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนกัเรียน โดยกําหนดการสอบ ดังนี ้

 
ช่วงเวลา รายการกิจกรรม 

17-24 พ.ย. 
2560 

ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรือ่ง ตามแนว PISA 
ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ส่งผลทางอีเมลareets@gmail.com 

15-19 ม.ค. 
2561 

ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรือ่ง ตามแนว PISA 
ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ส่งผลทางอีเมลareets@gmail.com 

 

 

                   /ปฏิทิน... 
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ปฏทินิการปฏบิัติงานของโรงเรียนเกี่ยวกบัการสอบประจําปีการศึกษา 2560 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
ท่ี ช่วงเวลา รายการกิจกรรม 
1 1 ก.ค.-31 ส.ค. 60 ส่งข้อมูลรายช่ือนักเรียนผ่านระบบ O-NET ท่ี www.niets.or.th 
2 10 ต.ค. 60 ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและสนามสอบ O-NET จากประกาศของ สทศ. 
3 10-31 ต.ค. 60 แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลรายช่ือนักเรียนผ่านระบบ O-NET ท่ี www.niets.or.th 
4 17-24 พ.ย. 60 ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ม.1-3  

ภาคเรียนท่ี 2 ครั้งท่ี 1ส่งผลทางอีเมลareets@gmail.com 
5 20 พ.ย.-22 ธ.ค60 นําส่งข้อมูลห้องเรียนและนักเรียน ป.1 ป.3 ผ่านระบบ NT Access ท่ี http://nt.obec.go.th 
6 12-15 ธ.ค. 60 รับ CD ข้อสอบPre O-NET ณ สพป.สบ.2 และดําเนินการจัดพิมพ์ 
7 18-22 ธ.ค. 60* สอบ Pre O-NET และบันทึกผลในไฟล์ excel ส่งทางอีเมลwatpon.sbr2@gmail.com 
8 3-10 ม.ค. 61 ตรวจสอบรายช่ือและแก้ไขข้อมูลนักเรียน ป.1 และ ป.3 ในระบบ NT Access 
9 5 ม.ค. 61 ตรวจสอบเลขท่ีน่ังสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ O-NET 

10 5-15 ม.ค. 61 แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลรายช่ือนักเรียนสอบ O-NET เป็นกรณีพิเศษ 
11 15-19 ม.ค. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ตามแนว PISA ม.1-3  

ภาคเรียนท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ส่งผลทางอีเมลareets@gmail.com 
12 20 ม.ค. 61 ตรวจสอบเลขท่ีน่ังสอบและสนามสอบสําหรับผู้เข้าสอบ O-NET กรณีพิเศษ 
13 22-31 ม.ค. 61* ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานของคณะกรรมการ O-NET ระดับสนามสอบ 
14 3 ก.พ. 61 วันสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
15 3-4 ก.พ. 61 วันสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
16 12-23 ก.พ. 61* สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1-2 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ) 
17 19-22 ก.พ. 61* ประชุมช้ีแจงการประเมินการอ่านออก ป.1 และรับข้อสอบ กระดาษคําตอบ 
18 19-23 ก.พ. 61* ประเมินการอ่านออก ป.1(Reading Test : RT)นําส่งผลทางระบบ NT Access 
19 28 ก.พ.-6 มี.ค61* สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 (ภาษาไทย)ป.4-5 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 
20 1-6 มี.ค. 61* ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานของคณะกรรมการสอบ NT ป.3 
21 7 มี.ค.61 วันสอบ NT ป.3 
22 8-9 มี.ค. 61 ตรวจข้อสอบอัตนัย NT ป.3 ณ อาคารวิทยบริการ สปพ.สระบุรี เขต 2 
23 25-26 ม.ีค. 61 ดูประกาศผลสอบ O-NET  ทาง www.niets.or.th 
24 26-31 มี.ค.61 อัพโหลดผล O-NET ในโปรแกรม schoolMISเพ่ือจัดทํา ปพ.1 ทาง http://a4101.obec.expert 
25 2 เม.ย.61 ดูประกาศผลการประเมินการอ่านออก ป.1(RT) ทางระบบ NT Access  
26 30 เม.ย.61 ดูประกาศผลการสอบ NT ป.3 ทางระบบ NT Access  
หมายเหตุบางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ /*แจ้งเป็นช่วงเวลาไว้ก่อน กําหนดดําเนินการพร้อมกันทุกโรงเรียนวันใด จะแจ้งให้
ทราบอีกคร้ัง 

3.5.2  เรื่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 
 การประเมินขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน ์
 ขั้นที่ 2 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ของระดับเขตพ้ืนท่ี 
 ขั้นที่ 3 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ของระดับ สพฐ. 
 
                        /โรงเรียน... 
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โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องขอรับการประเมินเพื่อรบัตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
ประเทศไทย” ปีการศกึษา 2560 จํานวน 39 โรงเรียน ได้แก่ 

 

ท่ี 
 

ช่ือโรงเรียน 
 

ที่ ช่ือโรงเรียน 

1 โรงเรียนบ้านบางกง 21 โรงเรียนบ้านช่อง 

2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนสุรณ์) 22 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 

3 โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม 23 โรงเรียนอนบุาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิอุปถัมภ์) 

4 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 24 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 

5 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 25 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 

6 โรงเรียนชุมชนวดัคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บํารุง) 26 โรงเรียนบ้านซับบอน 

7 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 27 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 

8 โรงเรียนบ้านท่าพลู 28 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 

9 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 29 โรงเรียนวัดบ้านดอน 

10 โรงเรียนบ้านปา่วังกวาง 30 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 

11 โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) 31 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 

12 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 32 โรงเรียนบ้านลาํพญากลาง 

13 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 33 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

14 โรงเรียนวัดเตาปนู 34 โรงเรียนวัดคลองห้า 

15 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 35 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) 

16 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 36 โรงเรียนวัดสรา้งบุญ 

17 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ)์ 37 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 

18 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 38 โรงเรียนบ้านลาํสมพุง 

19 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 39 โรงเรียนบ้านซับพริก 

20 โรงเรียนวัดโปง่ก้อนเส้า 
                 /การดําเนนิงาน... 
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การดําเนินงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของระดับโรงเรียน 
 

ระยะเวลา รายการปฏบิัต ิ หมายเหต ุ

1 – 28 
ก.พ. 

2561 

โรงเรียนตอบ
แบบสอบถามในระบบการ
ประเมิน 
ออนไลน ์

ครูผู้สอนและผูบ้ริหารโรงเรียน ตอบคําถามตามแบบสอบถามทาง 
www.lsh-school.com หากได้ผลคะแนนการประเมินในระบบ
ออนไลน์ 55 % ขึน้ไป ถือว่าผ่านและดําเนนิการในขัน้ตอนต่อไปได้ 
(ถ้าไม่ผ่าน ไม่ต้องส่งเอกสาร ขอประเมินใหม่ในปีถัดไป) 

ภายใน 18 
มี.ค. 

2561  

ส่งเอกสารรายงาน ไปยัง
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

ส่งเอกสารรายงานกจิกรรม 20 กิจกรรมและรายงานการทําโครงงาน
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ยังไม่ต้องเข้าเล่ม 

18-31 
มี.ค. 

2561 

รับทราบข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรบัปรงุ แก้ไข 

ครูผู้จัดกิจกรรมและรายงานผลมารับข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรงุ แก้ไข
ด้วยตนเอง แลว้ไปแก้ไขเอกสารรายงานให้สมบูรณ์ 

ภายใน 
9 เม.ย.
2561 

โรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินระบบออนไลน์ 
รวบรวมเอกสารส่ง สพป. 
เพ่ือดําเนินการประเมิน/
ตรวจสอบระดับ สพป. 

เอกสารที่โรงเรยีนสง่ สพป. (เข้าเล่มให้เรียบร้อย) 
1. แบบตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน  
2.เอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม จํานวน 1 เล่ม 
3.รายงานการทําโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
ตามโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยแนบสิง่
ต่อไปนี้ไว้ท้ายเล่ม จํานวน 1 เล่ม 
   3.1  แบบประเมินขอรบัตราพระราชทานฯ  
   3.2  ผลการประเมินในระบบออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
   3.3  สําเนาเกียรติบัตร (สม่ีวง)  
   3.4  แผน่ CD ท่ีสําเนาขอ้มูลรายงานการทําโครงงานฯ 

 
สามารถติดต่อสอบถามขอคําปรึกษาจากผู้นาํเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) : นายอนุรักษ์  ระย้า  
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) : นางรุง่ทิพย์   ฮอกวู้ด ครูโรงเรียนบา้นบางกง และ พ่ีเลี้ยง
ประจําเขตพ้ืนที่ (Local Mentor : LM)  

นางรัตติกาล   ตรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก  : อําเภอมวกเหล็ก  
นางณัฐชา ศิรินันท์  ครูโรงเรียนอนบุาลทับกวาง  : อําเภอแก่งคอย และอําเภอวังม่วง  
นางทัดดาว อันประนิตย์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม  : อําเภอหนองแค  
นางสาวยุพาวรรณ  กันภัยครูโรงเรียนวัดท่ามะปราง   : อําเภอแก่งคอย และอําเภอวิหารแดง 
นางรุ่งทิพย์   ฮอกวู้ด  ครูโรงเรียนบ้านบางกง   : อําเภอวิหารแดง 
 
 
 
 
                   /ข้อมูลโรงเรียน... 
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

ท่ี ช่ือโรงเรียน รุ่นท่ี 
ปีการศึกษาในตราพระราชทานฯ 

รับตราฯ ครั้งท่ี 1 รับตราฯ ครั้งท่ี 2 
1 โรงเรียนบ้านบางกง 1 2555-2557 2558-2560 
2 โรงเรียนหินกอง (พิบลูอนสุรณ)์ 1 2555-2557 2558-2560 
3 โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม 1 2555-2557 2558-2560 
4 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1 2555-2557 2558-2560 
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 1 2555-2557 2558-2560 
6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง) 1 2555-2557 2558-2560 
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1 2555-2557 2558-2560 
8 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 2556-2558 2559-2561 
9 โรงเรียนบ้านท่าพล ู 1 2555-2557 2558-2560 

10 โรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 1 2555-2557 2558-2560 
11 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 2 2557-2559 2560-2562 
12 โรงเรียนบ้านซบัน้อยเหนือ 2 2556-2558 2559-2561 
13 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 2 2556-2558 2559-2561 
14 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 2 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
15 โรงเรียนวัดถ้ําเต่า 2 2556-2558 2559-2561 
16 โรงเรียนวัดชําผกัแพว 2 2556-2558 2559-2561 
17 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 2 2556-2558 2559-2561 
18 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 2 2556-2558 2559-2561 
19 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 2 2556-2558 2559-2561 
20 โรงเรียนวัดร่องแซง(กลุไพศาลวิทยา) 2 2556-2558 ยังไม่ได้รับ 
21 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์

ประดิษฐ์) 
2 2556-2558 2559-2561 

22 โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ 2 2556-2558 2559-2561 
23 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) 2 2556-2558 2559-2561 
24 โรงเรียนบ้านโป่งเกต ุ 2 2556-2558 2559-2561 
25 โรงเรียนบ้านซบัปลาก้ัง 2 2557-2559 2560-2562 
26 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 2 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
27 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 2 2556-2558 2559-2561 
28 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 2 2556-2558 2559-2561 
29 โรงเรียนบ้านมณีโชตสิามัคค ี 2 2556-2558 2559-2561 
30 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 2 2556-2558 2559-2561 
31 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 2557-2559 2560-2562 
32 โรงเรียนบ้านหลังเขา 3 2557-2559 2560-2562 
33 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 3 2557-2559 2560-2562 
34 โรงเรียนวัดป่าไผ ่ 3 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
35 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 3 2557-2559 2560-2562 

 
 



 
 

ที่ 
ช่ือโรงเรียน 

รุ่นท่ี 
ปีการศึกษาในตราพระราชทานฯ 

รับตราฯ ครั้งท่ี 1 รับตราฯ ครั้งท่ี 2 

36 โรงเรียนวัดเตาปูน 3 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
37 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69 3 2557-2559 2560-2562 
38 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 3 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
39 โรงเรียนวัดโคกกรุง 3 2557-2559 2560-2562 
40 โรงเรียนวัดนาบุญ 3 2557-2559 2560-2562 
41 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 2557-2559 2560-2562 
42 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 3 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
43 โรงเรียนวัดหนองสมัครฯ 3 2557-2559 2560-2562 
44 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานสุรณ)์ 3 2557-2559 2560-2562 
45 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ)์ 3 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
46 โรงเรียนวัดลําบวั 3 2557-2559 2560-2562 
47 โรงเรียนวัดหนองครก 3 2557-2559 2560-2562 
48 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 3 2557-2559 2560-2562 
49 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 3 2557-2559 ยังไม่ได้รับ 
50 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 3 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วดัเหวลาด) 3 2557-2559 2560-2562 
52 โรงเรียนบ้านซบัสนุ่น 3 2557-2559 2560-2562 
53 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเลี้ยงโคนม 3 2557-2559 2560-2562 
54 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
55 โรงเรียนบ้านชอ่ง 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
56 โรงเรียนวัดสันตวิิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
57 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวสัดิ์

อุปถัมภ์) 
4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 

58 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
59 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
60 โรงเรียนบ้านซบับอน 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
61 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
62 โรงเรียนวัดศรีสจัจาวาส 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
63 โรงเรียนวัดบ้านดอน 4 2558-2560 ยังไม่ได้รับ 
64 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
65 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
66 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
67 โรงเรียนวัดบึงไม ้ 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
68 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
69 โรงเรียนวัดท่าสโีพธิเ์หนือ 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
70 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
71 โรงเรียนวัดหนองปลิง 5  2559-2561 ยังไม่ได้รับ 

 
 
 

-๒๒- 



 
 

ท่ี 
ช่ือโรงเรียน 

รุ่นท่ี 
ปีการศึกษาในตราพระราชทานฯ 

รับตราฯ ครั้งท่ี 1 รับตราฯ ครั้งท่ี 2 
72 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
73 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค ์ 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
74 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
75 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 5 2559-2561 ยังไม่ได้รับ 
76 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พพัิฒน์คีรีเขต) 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
77 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต(้สนิทไชยวิทยาคาร) 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
78 โรงเรียนวัดบ้านดง 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
79 โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
80 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
81 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
82 โรงเรียนบ้านซบัดินดํา 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
83 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
84 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
85 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 6 2560-2562 ยังไม่ได้รับ 
86 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
87 โรงเรียนบ้านซบักระดาน 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
88 โรงเรียนบ้านลําพญากลาง 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
89 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
90 โรงเรียนวัดคลองห้า 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
91 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
92 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
93 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
94 โรงเรียนบ้านลําสมพุง 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
95 โรงเรียนบ้านซบัพริก 7 ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
96 โรงเรียนวัดบ่อโศรก ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
97 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
98 โรงเรียนวัดโป่งมงคล ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
99 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎรบ์ํารุง) ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 

100 โรงเรียนวัดบ้านจาน ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
101 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
102 โรงเรียนบ้านหัวถนน ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
103 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 
104 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์ ขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับ 

การดําเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย 

1. ปรบัโครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน และจัดทําแผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ บรูณาการกิจกรรมตาม
ใบกจิกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการจัดทําโครงงาน 

2. จัดทําแผนงาน โครงการ เพ่ือการขับเคลื่อนโครงการในระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดกิจกรรม ตามใบกิจกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกระดับช้ัน  
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศกึษา 

                                           /4. ครูผู้สอน... 
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4. ครูผู้สอนเข้ารบัการอบรมเฉพาะทางฯ และจัดกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามหัวข้อท่ีโครงการฯ
กําหนด ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะจัดการอบรมและแจ้งให้จัดกจิกรรมตามกําหนดทุกป ี

5. ครูผู้สอนจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม (อย่างน้อย 20กจิกรรม) ส่งให้ผู้บรหิารประเมินให้คะแนน 

6. ผู้บรหิารสถานศึกษาส่งผลการประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรม ไปยังสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. เม่ือครบปสีุดทา้ยตามที่ระบุในป้ายตราพระราชทานบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยฯ ล่าสุดทีไ่ด้รับ (จะระบุ
ช่วงเวลา 3 ปี) ต้องส่งผลงานขอรับการประเมินในปนีัน้ เพ่ือคงสภาพ เช่น ป้ายตราฯทีไ่ด้รับล่าสุดระบปุี
การศึกษา 2560-2562 ในปีการศึกษา 2562 ต้องส่งขอประเมินรบัตราฯในปีการศกึษา 2562 

                                          รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที ่ ช่ือโรงเรียน 

1 โรงเรียนบ้านโป่งเกง้ 19 โรงเรียนวัดบ้านไผ ่

2 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 20 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
3 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 21 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุกดาราม 

4 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 22 โรงเรียนวัดหนองไทร 

5 โรงเรียนบ้านผงัสามัคค ี 23 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 

6 โรงเรียนวัดขอนหอม 24 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 

7 โรงเรียนวัดบุรกีาราม 25 โรงเรียนวัดบ้านลํา (บ้านลําวิทยาคาร) 
8 โรงเรียนวัดโคกกลาง 26 โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) 
9 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 27 โรงเรียนบ้านคลองไทร 

10 โรงเรียนวัดโพนทอง 28 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 
11 โรงเรียนสนัมะค่าบกน้อยสามัคค ี 29 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 

12 โรงเรียนวัดหนองผักชี 30 โรงเรียนวัดคําพราน 

13 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์1) 31 โรงเรียนบ้านปา่ลานหินดาด 

14 โรงเรียนวัดบ้านลาด 32 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 

15 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 33 โรงเรียนบ้านปกึสําโรง 

16 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสทิธ์ิ) 34 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 
17 โรงเรียนวัดหนองโรง 35 โรงเรียนวัดปากน้ํา 

18 โรงเรียนวัดห้วยขม้ิน   

3.5.3 เรื่อง นโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรม  
นโยบายด้านการาพัฒนาคุณธรรม: การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต 

โครงการค่านิยม 12 ประการ ซ่ึงเปน็นโยบายหลักของสพฐ.ท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน  
ในปงีบประมาณ 2561 ต้องครอบคลุมร้อยละ 100 โดยให้แต่ละโรงเรียนผนวกโครงการเด็กกตัญญู...ทดแทนคุณ
แผ่นดิน ซ่ึงเป็นนโยบายของจังหวัดเข้าไปด้วย กําหนดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากสพฐ.ซ่ึงจะจัดงบประมาณมาในช่วงต้นไตรมาส 2 

3.5.4 เรื่อง  นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย : สพฐ.ได้จัดส่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560    

มาจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเลก็ 1 เล่ม ขนาดกลาง 2 เล่ม และขนาดใหญ่ 3 เล่ม ซ่ึง สพป.สบ.2 ได้กําหนดการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 

- มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 4  เรื่องเพือ่พิจารณา 

- นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2  
ประธานการประชุม  ได้นาํเสนอเรื่องการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า  จะดําเนินการประชุม 
จํานวนกี่เดือนต่อ 1 ครั้ง และสถานท่ีประชุม  โดยที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  

  มติที่ประชุม   เห็นชอบให้มีดําเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 2 เดือนต่อ 1 ครัง้  และใช้อาคารวิทยบริการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 เป็นสถานที่จัดการประชุม 

ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2  
ประธานการประชุม แจ้งให้ ประธานสหวิทยศึกษา อําเภอละ 1 สหวิทยศึกษา  ดําเนินการนําเสนอในภาพรวม
ของอําเภอ ดังนี้ 

1. ได้ทําอะไรในภาพรวมที่ผ่านมา 
2. มีปัญหาหรือข้อจํากัดในเรื่องใดบ้าง 
3. ข้อเสนอแนะในการทํางานในเรื่องนั้นๆ อย่างไรและอยากทําอะไรในปี 2561 นี้  

โดยเรียงลําดับอําเภอต่อไปนี้ 
1. อําเภอแก่งคอย นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 

ประธานสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ 
2. อําเภอมวกเหล็ก นายปิยะวัฒน์  เปลี่ยนสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 

ประธานสหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพ 
3. อําเภอวังม่วง นายวิชิต  ราญฎร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี  

ประธานสหวิทยศึกษาวังม่วง 
4. อําเภอหนองแค  นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 

ประธานสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน 
5. อําเภอวิหารแดง นายสมชาย  รักญาติ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ  

ประธานสหวิทยศึกษาวิหารแดง 

- มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2  
ประธานการประชุม แจ้งเชิญชวนแต่งกายชุดเครื่องแบบในวันจันทร์  และชุดคาวบอยในวันศุกร์ตามท่ีจังหวัด
สระบุรี ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการทราบ   

เลิกประชุม เวลา   16.40 น. 

…………………………………. 

 

ลงช่ือ       ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤตวรรณ  อินทโมรา) 

   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 


