รายงานการประชุม
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด
ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตประถมศึกษาแพร่ เขต 2
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
...........................................................
ผู้มาประชุม
1. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
2. นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3. นางศุภมาส สินมณี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
4. นายพรชัย จันทะสาร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
5. นายสานิตย์ โลหะ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. นางจันทนา ขัตติโย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. นางสาวชมัยพร แก้วสุทธิ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
8. นางกาญจนา มีมาก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
9. นางวิมลพรรณ เวทมนต์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. นางปณิดา เสนนันตา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
11. นางสาววาสนา ธรรมชัย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12. นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13. นายสุกิจ มาปง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
14. นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
15. นายเสนีย์ คาหงษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
16. นายสงกรานต์ พุ่มพวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
17. นายทนัน เหล่ากอ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
18. น.ส.สุดาวรรณ ดังก้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
19. นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะผู้อานวยการโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
20. นายมนัส ทองอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
21. นายชัยรัตน์ อิ่นคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
22. นายไตรยศ เสรีรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
23. นางปณิตา อินวรรณา
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
24. นางรุ่งนภา เสรีรักษ์
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านผาสุก(ราษฎร์บารุง)
25. นายประยุทธ กาศวิลาศ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)

26. นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)
27. นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) รกน.บ้านกาศ
28. นายทรงศักดิ์ ชมสวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
29. นายพินิจ แก่นจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
30. นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
31. นางวิภาพรรณ วงค์เวียน ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
32. นายสุวรรณ ถือแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
33. นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
34. นายคงฤทธิ์ สนิทชน
ผู้อานวยการโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
35. นางธีรณันต์ สารจินดาพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
36. นายพูลศักดิ์ สุปินนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวดง
37. นายประดิษฐ์ คามี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
38. นายสง่า พุ่มพวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
39. นางมาลินี ดอกแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
40. นายประธาน ตาวิยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก
41. นางวัชรี กาศสนุก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บารุง)
42. นางปรียาภรณ์ วังคะออม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บารุง)
43. นางศิปภา ปุญชุพิศาล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
44. นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
45. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
46. นางอัชรี ปัญนะราศรี
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยา
47. นายสมัย เจริญเรือง
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บารุง)
48. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4.6)
49. นายสาโรช วิริยะเมธี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
50. นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
51. นายนิกร พุ่มพวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
52. นางการะเกด กันทะเขียว ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บารุง)
53. น.ส.พิมพรรณ แดนโพธิ์ ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
54. นายสุทธิชัย ณ น่าน
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
55. นางกอบกุล พรหมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
56. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บารุง)
57. นายเทอดพงศ์ ปัญญาฉลา ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
58. น.ส.ปิยะวรรณ ฝายถิ่น
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
59. น.ส.กรวรรณ พันนพพงศ์ ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

60. นายบุญมี เหลาธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
61. นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นบาน
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
62. นายนิวัติ อุ่นอารมณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
63. นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บารุงวิทย์)
64. นายสายัน ปิลาผล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อ
65. น.ส.กุลนาถ คาสีวาด
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.อนุสรณ์รัฐประชา
66. นางปราณี แก้วแดง
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
67. นายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์
ผู้อานวยการโรงเรียนปากจอกวิทยา
68. นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเลียง
69. น.ส.มุกดา สะเอียบคง
อานวยการโรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
70. นายสุพรรณ เกียรติเจริญ ครู รกน. บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
71. นางอรัญญา สัณหาภิรมย์กุล ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.ประชารัฐวิทยาคาร
72. นายสมควร ใจหาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดรั่ว
73. นายชูศักดิ์ แสนอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
74. นางสุกัญญา พริบไหว
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านวังชิ้น
75. นายธนเทพ รักปลื้ม
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านวังเบอะ
76. นายวิริยะ วรายุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
77. นางธนพร แมตสิบสอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด
78. นายสุกิจ ไชยขันแก้ว
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านวังกวาง
79. น.ส.ละเอียด จุมพิศ
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านค้างปินใจ
80. นายชาญยุทธ อันปัญญา ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแม่แฮด
81. นายสมคิด ทาชุ่ม
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านป่าคาป่าม่วง
82. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้น
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านปางไฮ
83. นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านปางมะโอ
84. นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ
85. นายสมภพ คายวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
86. นางสุวพร ขันคานันต๊ะ
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
87. นางโฉมฉาย กาศโอสถ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
88. นางอนงค์ ธนะพัฒน์
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านม่วงคา
89. นายธนวัทร เพลินหัด
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแม่ขมิง
90. นายปัญญา แก้วมุกดา
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านสองแคว
91. นางอาไพ จันทร์สุวิมล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แปง
92. นางนพร ชาติสิงห์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
93. นายเซีย ถือแก้ว
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านนาพูน

94. นายปรีชา แก้วปาเฟือย
95. นางกนกพรรณ จันทร์เดช
96. นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร
97. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
98. นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
99. นางนิภาพร ทากัณทวงค์
100. นางสุธิดา แดนดิน
101. นางเบญจมาศ พรมท้าว
102. นายทรงพล เวียงชัย
103. นายธงชัย เบ้าทอง
104. น.ส.ศรีสุภางค์ ถุงเงิน
105. นายสมบัติ จันทร์ศรี
106. นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
107. นายพิทักษ์ กาวีวน
108. นายชาติชาย ชาติพินิจ
109. นางสุพัตรา กันยะมี
110. น.ส.อัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง
111. นายจงรัก บัวคา
112. นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
113. นายไพศาล สุวรรณเกษม
114. นายภานุพงศ์ กาศทิพย์
115. นางดวงพร วงศ์ดาว
116. นายสมเจต พอจิต
117. นายระพิน บุญเป็ง
118. นายชยพล นักระนาด
119. นายปิยะกร ทุมวงษ์
120. นางแสงเดือน คามา
121. น.ส.นิตยา วรรณรัตน์
122. นายมานะ กาศโอสถ
123. นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
124. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ
125. น.ส.กัลยา สุรีย์
126. น.ส.มณฑารพ กาศเกษม
127. นางนววรรณ วุฒิ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังลึก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบป้าก
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแม่บงใต้
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านแม่บงเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่สิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าแรม
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านเด่นชุมพล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยุ้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าโค้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางเคาะ
ครู รักษาการในตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านไทรย้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากปาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกูด
ผู้อานวยการโรงเรียนเด่นทัพชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

128. นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์
129. นางนงค์นุช ประดับ
นักประชาสัมพันธ์
130. นางมณีพร หนิ้วบุรุษ
นักจัดการงานทั่วไป
131. นางชีวารัตน์ ปรารมภ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
132. นางสรวงสุดา เสนากูล
เจ้าพนักงานธุรการ
133. นางแสงหล้า สุดใจ
นักวิชาการศึกษา
134. นางสาวชนติกานต์ จิตต์ประสงค์ พนักงานพิมพ์ดีด
135. นางรุ่งณัฏฐินี พิมพ์ภัทรโชค นักจัดการงานทั่วไป
136. นายพิเชษฐ์ สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
137. นายขวัญชัย ข้ามสาม
เจ้าพนักงานธุรการ
138. นายสุรชัย กินร
ช่างไม้
139. นายประเสริฐ ดอนดง
ช่างไฟฟ้า
140. นายสมพงษ์ สิริเมฆสุธา ช่างไฟฟ้า
141. นายณรงค์ พุ่มพวง
ช่างไม้
142. นางเบญจรัตน์ ใจทิพย์
แม่บ้าน
143. นายเอกธิดล ปัญญาวัน พนักงานคอมพิวเตอร์
144. นายพารนันท์ จันรัก
ลูกจ้างชั่วคราว
145. นางสาวอาจารี พู่กัน
ลูกจ้างชั่วคราว
146. นายอังคาร ไชยพรม
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บารุง)
2. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(เรียนรวมชุมชนบ้านร่องกาศ)
3. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) (เรียนรวมชุมชนบ้านบวกโป่ง)
4. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง (เรียนรวมไผ่ล้อม)
5. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) (เรียนรวมแม่ปาน)
6. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบ (เรียนรวมวังเบอะ)
7. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้างคาปัน (เรียนรวมวังกวาง)
8. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้างใจ (รออนุมัติเรียนรวมกับสลก /จาก กพฐ.)
9. นางชัชฎาพร ตุ้ยเต็มวงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไปราชการประชุมจังหวัดแพร่
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประธาน
ที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งข้อราชการให้แก่ผู้มาประชุมดังนี้
1. แจ้งภารกิจงานที่จะดาเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2. ข้อราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมมีมติรับรอง ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 (รายละเอียดในเว็บไซต์สพป.แพร่ เขต 2
http://www.phrae2.go.th/)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ (จากรองผอ.สพป./กลุ่มและหน่วยฯ)
3.1 เรื่องแจ้งจาก รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
3.1.1 เรื่องแจ้งจากนายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
1. ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 เรื่องแจ้งจากนางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
1. ขอขอบคุณในการร่วมมือการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่นคณะกรรมการพิจารณา
ด้านงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และด้านอื่น ๆ
2. ขอขอบคุณโรงเรียนที่ช่วยกันสนับสนุนสมุดบันทึกประจาวันสพฐ.
3.1.3 เรื่องแจ้งจากนายพรชัย จันทะสาร รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
1. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตาม ภาคผนวก 2)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก 3)
3.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. เรื่องแนวทางการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี งบประมาณ 2562
จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การดาเนินงานของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. การดาเนินงานอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามเกณฑ์การจัดสรรโรงเรียนละ 5,000 บาท จานวน 37 โรง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนๆละ 3000 บาทโดยแต่ละโรงเรียนจะต้องเขียน
โครงการ/กิจกรรม ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การจัดค่ายทักษะชีวิตให้นักเรียน จานวน 100 คนต่อค่าย
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงานยาเสพติด สารเสพติด/สถานศึกษาสีขาวในสถานศึกษา
4.การดาเนินงาน เรื่อง สารเสพติด เหล้าบุหรี่ ในสถานศึกษา
5. การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (Executive Functions-EF ) สารเสพติด
( เหล้า /บุหรี่ ) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560
ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือสังกัด
ส่วนราชการซึ่งมีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ดารงตาแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมี
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดารงตาแหน่งเป็นพนักงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษาภาครัฐหรือในกากับของรัฐ
(3) รองผู้อานวยการสถานศึกษา ครู หรือบุคลการทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ของรัฐ หรือในกากับของรัฐ ที่มีผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดจัดเตรียม
เอกสารประกอบคาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรวบรวมให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ให้ออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการต่อไป (ตามหนังสือที่ศธ04110/2582 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 )
3. เรื่องการดาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและการรับเงินอุดหนุนสาหรับนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข
1.การคัดกรองนักเรียนยากจน (รับเงินจาก สพฐ.)
สถานศึกษา ดาเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ตามแบบ นร.01/นร.02
หลักเกณฑ์
-รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท
-ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง (มีคนพิการ มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว )

-สภาพที่อยู่อาศัย บ้านชารุดทรุดโทรม
-ไม่มีรถยนต์
-มีที่ดินทากินไม่เกิน 1 ไร่
สพฐ. จะจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน
ประถม 500 บาท/คน/ภาคเรียน
มัธยม 1,500 บาท / คน / ภาคเรียน
การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ รับเงินจาก สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กสศ. จะใช้ข้อมูลเดิมจาก ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยจัดกลุ่มผลข้อมูลค่าคะแนนความยากจนจากระบบ PMT
(Proxy Mean Test) กลุ่มคะแนนที่ระดับ 0.9-1 คือยากจนพิเศษ (รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1,281 บาท/เดือน)
- โรงเรียน ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษ และดาเนินการในระบบ ตาม นร.04/นร.05 / ก.001
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ
- โรงเรียนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรองรับเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก กสศ. โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากว่า “กสศ.เพื่อ
โรงเรียน...............(ชื่อโรงเรียน).......... (ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ ธกส.)
สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. จัดสรรตรงให้กับนักเรียน /ผู้ปกครอง ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินจาก กสศ. โดยจะโอนเข้าบช.
2. จัดสรรผ่าน โรงเรียน ในส่วนนี้ จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของนักเรียน ที่ประสงค์รับเป็นเงินสด ผ่าน บช.ของโรงเรียน
- ส่วนของโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าอาหารเช้า ค่าพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้กับนักเรียนยากจน
พิเศษ
4. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ตามที่ สพป.แพร่ เขต 2 ได้แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นั้น ขณะนี้ อยู่ในช่วงเตรียมการจัดทาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.แพร่ เขต 2 และ
จัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ
สพป.แพร่ เขต 2 และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งโรงเรียนในสังกัดรับทราบและ
ดาเนินการต่อไป
5. การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
5.1 ตามที่ สพป.แพร่ เขต 2 โดยนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดย ผู้อานวยการโรงเรียน
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ โดยนายธีระ เงินวิลัย ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้ดาเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดาเนินการการ

บริหารจัดการขยะแบบ มีส่วนร่วม ในคราวประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่
3/2561ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 เชิญรับบันทึกข้อตกลงฯ
ได้ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5.2 ตามที่ สพป.แพร่ เขต 2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้รับทราบและดาเนินการ ในการที่ สพฐ. โดย
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสานึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล ประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตามมาตรการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงขอให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
1. เข้ารับฟังการประชุมทางไกล(Conference)ที่โรงเรียนของตนเอง ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม
2561 เวลา 13.00-14.00 น. หรือรับฟังย้อนหลัง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการรณรงค์การจัดการขยะใน
สถานศึกษา
2. โรงเรียนทุกแห่ง จัดให้มีระบบการคัดแยกขยะ และการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยใช้การค้นคว้า วิธีการหรือแนวปฏิบัติจากโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ เอกสารทางวิชาการ หรือ
เว็บไซต์ต่าง ๆ
3. ให้โรงเรียนจัดทาคลิปกิจกรรมของโรงเรียน จานวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที จัดส่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อแจ้ง สพฐ. รายงานรัฐบาลต่อไป
4. สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการติดตามผลการดาเนินงานการ
รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษาต่อไป
6. โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
1. ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับประเทศ ประจาปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน สร้างความ
เข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตลอดจนสามารถเป็นโรงเรียน
ต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้มีหนังสือที่ พร 04110/41 ลงวันที่ 4
มกราคม 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวันระดับประเทศ
3. โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกสามารถส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ จานวน 1 เล่ม ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับเขต
พื้นที่ แล้วสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส่งรายชื่อและผลงานของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาและคัดเลือกในระดับประเทศ
ต่อไป

7. การเตรียมความพร้อมด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562
1. ตามที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้เตรียมการดาเนินการด้านโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนต้องขอรับ
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียน และป้องกันโรงเรียนไม่ให้ใช้เงินงบประมาณผิด
ประเภทไปใช้จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนดังเช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้มีหนังสือที่ พร 04110/24 ลงวันที่ 3
มกราคม 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทราบเตรียมการดาเนินการด้านโครงการอาหารกลางวัน
ดาเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาหารกลางวันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ดาเนินการด้านเอกสารที่จะของบประมาณค่าอาหารกลางวันไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปฏิทินที่ส่งไปพร้อม
หนังสือ และในส่วนที่แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันตามแบบรายงานการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน ที่กาหนดให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน
2562 นั้น ขณะนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าของเรื่อง ได้ทาการปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการกรอก
ข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดหากเสร็จสมบูรณ์จะแจ้งให้โรงเรียนทราบและใช้แบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่นี้รายงานให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พร้อมนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้มีหนังสือประสานไปยังท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ช่วยกาชับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ด้วย
แล้ว
3. จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนดาเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาหารกลางวันให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ดาเนินการตามปฏิทิน รายงานผลการได้รับงบประมาณค่าอาหาร
กลางวันตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน
2562 และขอความร่วมมือทุกโรงเรียนช่วยประสานเรื่องงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
8. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ปี 2562
1. ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจาปี 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาใน 6
โครงการ คือ
1. โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
2. โครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

4. โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (งบฯ 20 บาท/คน/วัน ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
5. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ
6. โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จะจัดส่งแบบติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อกรอกรายละเอียดส่งกลับให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อคณะกรรมการนิเทศกากับติดตามประเมินผลก
จะได้นาข้อมูลในแบบติดตามดังกล่าวมาประกอบการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนในสังกัด สาหรับวัน เวลา การลงพื้นที่นิเทศติดตามจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
9. เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2562
3.2.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. การดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- ความเป็นมาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ๓๐ โรงเรียน
- แนวทางการดาเนินการพัฒนาฯ
2. การติดตามตรวจสอบของอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
- ประเด็นในการติดตาม ด้านการบริหารงบประมาณ บุคลากรและการบริหารงานทั่วไป ส่วนด้าน
วิชาการจะดาเนินการสรุปจากการติดตามของคณะนิเทศทั้ง ๒ ชุด
- ระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2562
3. การยกระดับคุณภาพศึกษาโดยใช้ห้องเรียนคุณภาพ
- สถานศึกษาให้ครูประจาชั้นในแต่ละชั้นเรียนประเมินตนเอง
- สถานศึกษาทากิจกรรม PLC เกี่ยวการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
- สถานศึกษาสรุปผลการดาเนินงานห้องเรียนคุณภาพ ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
4 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๕๑ สนามสอบ (สพฐ.กาหนด ๑๑-๑๕ ก.พ.๒๕๖๒)
- การนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้ารับการประเมิน
- ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาศเพชร
- ประชุมประธานสนามสอบ กรรมการกลาง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ

5. การอ่านการเขียน
ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ติดตามการรายงานผลการอ่านการเขียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ตรั้งที่ 4 (ม.ค.2562) ได้ตรงตามเวลา
ที่ระบบ E-Mes กาหนด
ผลการประเมิน ในระดับปรับปรุง
ระดับชั้น
การอ่าน (คน)
การเขียน
ออกเสียง
อ่านรู้เรื่อง
เขียนคา
เขียนประโยค/เรื่อง
ป.1
35
16
235(23.69)
24
ป.2
1
7
51
8
ป.3
3
8
71
1
ป.4
60
46
6
ป.5
23
21
1
ป.6
27
13
3
1
แนวโน้ม การพัฒนา ป.2,ป.3,ป.5 มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในระดับชั้น ป.1,ป.6 มีการพัฒนาขึ้น-ลง
ม.1-3 การประเมินรู้เรื่องการอ่าน (ครั้งที่ 4)
ระดับชั้น
ปรับปรุง
ม.1
1.86
ม.2
2.90
ม.3
0.29
แนวโน้ม การพัฒนาในภาพรวมดีขึ้นในระดับ ม.1,ม.3
6. งบประมาณสวนพฤกษศาสตร์ ปี 61
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
กาญจนา มีมาก
(นางกาญจนา มีมาก)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

