
ส่งเสริม สนับสนุนให้บคุลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
**************** 

  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 
TEPE Online 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จัดท ำระบบพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดย
ยึดภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน ด้วยระบบ TEPE Online จ ำนวน ๓ หลักสูตร 
  ๑. หลักสูตรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู (ระยะเวลำกำรพัฒนำ ๖๐ วัน) 
  ๒. หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษ (ระยะเวลำกำรพัฒนำ ๖๐ วัน) 
 ๓. หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
(ระยะเวลำกำรพัฒนำ ๙๐ วัน) 
ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดเปิดระบบกำรพัฒนำช่วง ๖ เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
และมอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่เปิดระบบให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเข้ำรับ
กำรพัฒนำในช่วงเวลำใดก็ได้ ภำยในกรอบระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

 การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
  ๑. ก ำหนดด ำเนินกำรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ ๑ จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ 
      - หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู  
      - หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษ  
 ๒. แจ้งรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ และสมัครเข้ำรับ
กำรพัฒนำ โดยลงทะเบียนสมัครสมำชิกและลงทะเบียนเข้ำรับกำรพัฒนำ ทำง http://www.tepeonline.org   
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงำนเป็นฐำน ด้วยระบบ TEPE Online 
  ๔. ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรพัฒนำ เข้ำรับกำรพัฒนำ ดังนี้ 
     - หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ระหว่ำง
วันที่  ๑ มิถุนำยน ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  ๕๘ คน  ผ่ำนกำรพัฒนำ  ๕๔ คน 
      ขั้นตอนกำรพัฒนำ 
      ๑)  ผู้เข้ารับพัฒนา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
     ๒) ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  โดยศึกษาเนื้อหาจากระบบ TEPE Online ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  
     ๓) ผู้เข้ารับการพัฒนาทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา 
     ๔) ผู้เข้ารับการพัฒนาท ากิจกรรม PLC กลุ่มละไม่เกิน 12 คน ผ่านระบบ LINE , VDO-Conference  ,  
Face to Face โดยในกลุ่มจะประกอบด้วย ประธานฯ(ผอ.สพท.) ,  Adminกลุ่ม ,กรรมการผู้ตรวจผลงาน 3 ราย ,               
ผู้เข้ารับการพัฒนา 7 – 8 ราย 



     ๕) ผู้เข้ารับการพัฒนาท าโครงการ หรือชิ้นงานเสนอ 
     ๖) ผู้เข้ารับการพัฒนา ทดสอบความรู้หลังพัฒนา 
     ๗) กรรมการ 3 ราย ตรวจประเมินผลการพัฒนาจาก กิจกรรม PLC , ชิ้นงาน , ผลการทดสอบ 
    ๘) ผู้เข้ารับการพัฒนาขอรับวุฒิบัตร 

      - หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษ ระหว่ำงวันที่  ๑ มิถุนำยน ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  ๔ คน ผ่ำนกำร
พัฒนำ ๓ คน 
      ขั้นตอนกำรพัฒนำ 
     ๑) ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ด ารงต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเริ่ม
พัฒนา หรือ ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นให้สามารถยื่นขอมีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ได้ในระยะเปลี่ยนผ่าน ตาม ว.21/2560 ลว. 5 ก.ค.2560 ของ ส านักงาน ก.คศ. 

     ๒) ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  โดยศึกษาเนื้อหาจากระบบ TEPE Online ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
     ๓) ผู้เข้ารับการพัฒนาทดสอบความรู้ก่อนพัฒนา 
     ๔) ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ผ่านระบบ 
     ๕) ผู้เข้ารับการพัฒนาท ากิจกรรม PLC กลุ่มละไม่เกิน 12 คน ผ่านระบบ LINE , VDO-Conference  ,  
Face to Face โดยในกลุ่มจะประกอบด้วย ประธานฯ (ผอ.สพท.) ,  Adminกลุ่ม ,กรรมการผู้ตรวจผลงาน 3 ราย ,              
ผู้เข้ารับการพัฒนา 7 – 8 ราย 
     ๖) ผู้เข้ารับการพัฒนาท าโครงการ หรือชิ้นงานเสนอ 
     ๗) ผู้เข้ารับการพัฒนา ทดสอบความรู้หลังพัฒนา 
     ๘) ผู้เข้ารับการพัฒนา ส่งแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio)   
     ๙) กรรมการ 3 ราย ตรวจประเมินผลการพัฒนาจาก กิจกรรม PLC , ชิ้นงาน , ผลทดสอบ 
     ๑๐) ผู้เข้ารับการพัฒนาขอรับวุฒิบัตร 
 

    
 

 



 

  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๑ โดยก าหนดกรอบวงเงินให้ข้าราชการครูรายบุคคลใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการจ าเป็นของข้าราชการครูรายบุคคล คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน/ต่อปี ในหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
  รอบท่ี ๑ 
  ๑. แจ้งข้ำรำชกำรครูศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร และแสดง
ควำมร้องกำรพัฒนำตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) ผ่ำนเว็บไซต์ training.obec.go.th (๒๕ เมษำยน – ๒ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑)  
  ๒. เมื่อ สพฐ. ส่งข้อมูลรำยชื่อข้ำรำชกำรครูที่ลงทะเบียนแสดงควำมต้องกำรพัฒนำตนเองในหลักสูตรที่
สนใจ (Booking) แบบฟอร์มก ำหนดรุ่นกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ และรำยชื่อหลักสูตรที่ระบุจ ำนวนคน / รุ่น พร้อม
ช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำน แล้ว 

  - ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครู Booking  
    ๒.๑ กรณี ครู (Booking) ครบหรือใกล้เคียง ตำมจ ำนวนคน/รุ่น ตำมท่ีหน่วยพัฒนำก ำหนด สพท. 
สำมำรถประสำนหน่วยพัฒนำครูได้ทันที 
   - สพป.ลพบุรี เขต ๒ ครู (Booking) ครบ ตำมจ ำนวนคน/รุ่น ตำมท่ีหน่วยพัฒนำก ำหนด จ ำนวน                  
๑ หลักสูตร รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๑๐๘๗ กำรวิจัยปฏิบัตกิำรในชั้นเรียนส ำหรับครู มรภ.เทพสตรี จังหวัดลพบุรี                
        ๒.๒ กรณี ครู (Booking) ไม่ครบหรือไม่ใกล้เคียง ตำมจ ำนวนคน/รุ่น ตำมที่หน่วยพัฒนำก ำหนด                
ให้ สพท. ส่งรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มก ำหนดรุ่น ให้ สพป.เขต ๑ ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบประสำนกับ
หน่วยพัฒนำครู                  
   - ไม่มีหลักสูตรใดที่ สพป.เขต ๑ สำมำรถจัดรุ่นกำรพัฒนำได้ 
       ๒.๓ กรณี สพป.เขต ๑ ของแต่ละจังหวัด ไม่สำมำรถจัดรุ่นกำรพัฒนำครูได้ครบหรือไม่ใกล้เคียง               
ตำมจ ำนวนคน/รุ่น ที่หน่วยพัฒนำก ำหนด หรือหน่วยพัฒนำไม่สำมำรถจัดรุ่นกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของ                
สพป.เขต ๑ ให้ สพป.เขต ๑ ส่งรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มก ำหนดรุ่น ให้เขตตรวจรำชกำร (cluster) เป็น
ผู้รับผิดชอบประสำนกับหน่วยพัฒนำครู 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในส่วนของเขตตรวจ
รำชกำร ที่ ๒ (Cluster ๒) ประกอบด้วย สพป.ลพบุรี เขต ๑ , สิงห์บุรี,อ่ำงทอง,ชัยนำท และ สพม. เขต ๕ และได้
ด ำเนินกำรประสำนกับหน่วยพัฒนำเพื่อก ำหนดรุ่น วัน เวลำ และสถำนที่ในหลักสูตรที่มีจ ำนวนผู้สมัครไม่ครบตำมท่ี                  
หน่วยพัฒนำก ำหนด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเขต ๑ ของแต่ละจังหวัด ไม่สำมำรถจัดรุ่นกำร                
พัฒนำได้ครบหรือไม่ใกล้เคียงตำมจ ำนวน คน / รุ่น ตำมท่ีหน่วยพัฒนำก ำหนด เพ่ือให้กำรอบรมพัฒนำอยู่ในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัดเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ประสำนกับหน่วยพัฒนำครู ตรวจสอบกับสถำบันคุรุพัฒนำ เปิดรุ่นอบรมแล้ว และสำมำรถ             
จัดรุ่นได้ มีจ ำนวน  ๑๓ หลักสูตร 



   ๑) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๑๐๕๗ กำรพัฒนำและกำรใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรคิดของเด็กปฐมวัย  
   ๒) หลักสูตร ๖๑๓๑๘๑๐๑๕ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ส ำหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 
  ๓) หลักสูตร ๖๑๔๐๑๑๐๐๖ กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำเคมีส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๔) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๒๐๑๐ จิตศึกษำพัฒนำทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย 
   ๕) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๑๐๑๙ กำรจัดท ำสื่อกำรสอน สร้ำงพัฒนำกำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็กก่อนวัยเรียน        
และปฐมวัย 
   ๖) หลักสูตร ๖๑๒๒๙๑๐๓๗ แอพยุเคชัน: กำรใช้แอพลิเคชันกำรศึกษำในห้องเรียน 
   ๗) หลักสูตร ๖๑๒๙๙๑๐๐๔ กำรเขียนรำยงำนกำรพัฒนำตนเองด้วยกระบวนกำร PLC 
   ๘) หลักสูตร ๖๑๒๑๑๑๐๕๒ หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรอยเบื้อง               
พระยุคลบำท ในสำระกำรเรียนรู้ ศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม ส ำหรับครูกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ระดับ
ประถมศึกษำ      (จัดรวมในภูมิภำค) 
   ๙) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๒๐๑๔ เทคนิคกำรสอนคิดและผลิตสื่อส ำหรับเด็กปฐมวัย 4.0 (จัดรวม                   
ในภูมิภำค) 
   ๑๐) หลักสูตร ๖๑๑๑๗๑๐๐๑ กำรคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีควำมต้องกำรพิเศษในสถำนศึกษำ                    
(จัดรวมในภูมิภำค) 
   ๑๑) หลักสูตร ๖๑๓๐๒๑๐๓๙ สะเต็มศึกษำกับกำรจัดค่ำยพัฒนำกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์               
(จัดรวมในภูมิภำค) 
   ๑๒) หลักสูตร ๖๑๒๐๒๑๐๖๒ สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ                      
(จัดรวมในภูมิภำค) 
   ๑๓) หลักสูตร ๖๑๒๐๓๑๐๑๐ กำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ส ำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษำ (จัดรวมในภูมิภำค) 
  ๓. แจ้งข้อมูลจ ำนวนครูแต่ละหลักสูตรที่สำมำรถจัดรุ่นได้ ในส่วนของเขตตรวจรำชกำรที่ ๒ ลงใน
แบบฟอร์มก ำหนดรุ่นกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ ส่งให้ สพฐ. , เขตพ้ืนที่ในเขตตรวจรำชกำรที่ ๒ และโรงเรียนในสังกัด
ทรำบ  
  ๔. แจ้งให้ข้ำรำชกำรครูด ำเนินกำรลงทะเบียนอบรม (Shopping) ระหว่ำงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม – ๓ 
มิถุนำยน ๒๕๖๑) 
 รอบท่ี ๒ 
  ๑. แจ้งข้ำรำชกำรครูทรำบปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ 
  ๒. แจ้งให้ข้ำรำชกำรครูด ำเนินกำรลงทะเบียนอบรม (Shopping) ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนำยน 
๒๕๖๑ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ใช้งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้
ข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                 
ขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน ๘,๒๘๒,๓๗๔ บำท  โดยมีข้ำรำชกำรครูลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๑,๑๖๙ คน จำก
ครูทั้งหมด ๑,๒๗๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔ 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับ
ภูมิภำค (Boot Camp) โดยเปิดศูนย์อบรมครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) จ ำนวน ๑๕ 
ศูนย์ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ผู้เข้ำรับกำรอบรมครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ แข่งตำมรุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ ๑๐  จ ำนวน  ๑  คน 
  รุ่นที่ ๑๑  จ ำนวน  ๓  คน 
  รุ่นที่ ๑๒  จ ำนวน  ๗  คน 
  รุ่นที่ ๑๓  จ ำนวน  ๑  คน 
  รุ่นที่ ๑๔  จ ำนวน  ๓  คน 
  รุ่นที่ ๑๕  จ ำนวน  ๕  คน 
  รุ่นที่ ๑๖  จ ำนวน  ๕  คน 
  รุ่นที่ ๑๗  จ ำนวน  ๖  คน 
  รุ่นที่ ๑๘  จ ำนวน  ๑๙ คน 
  รุ่นที่ ๒๐  จ ำนวน  ๙  คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  ผู้เข้ำรับกำรอบรมครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทักษะ             
ด้ำนภำษำอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน รวมทั้งเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมรูปแบบ Communicative Approach และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปรับใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  จัดประชุมการด าเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน Online จนกว่า
โรงเรียนจะมีอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561  

                   

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- วันที่ 15 มกราคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  

 
-  วันที่ 19 มกราคม 2561 ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference ช่องทาง OBEC 

Channel โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย               
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดท าระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคเหนือ จากหอประชุมนเรศวร โรง าเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไปยัง
โรงเรียนทั่วประเทศ 

 

 

 



- วันที ่23 มกราคม 2561  ประชุม Conference แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) ส าหรับวันนี้ ได้รับทราบแนวทางการน า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดรับกับทุกยุทธศาสตร์และนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเป็นแนวทาง
เดียวกัน จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

  -วันที ่26 มกราคม 2561  ประชุมทางไกล เรื่อง การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ   

  - วันที ่26 มกราคม 2561  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเพ่ือประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2561  

 

  จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 เพ่ือร่วมปรึกษาหารือและซักซ้อม
ความเข้าใจให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน เป็นประจ าทุกเดือน 

     



  - วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2561 รับฟังถ่ายทอดสด Conference จาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Rule of Law" ในการอบรมโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
รุ่นที่ 4  โดยถ่ายทอดสดทาง OBEC TV ให้ชาว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศได้รับทราบ
พร้อมกัน 

       

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาคกลาง รุ่นที่ 4 ที่โรงแรมบูติกซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยมีพลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการ
อบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา นิติกรที่ปฏิบัติหน้าที่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ข้อ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์การใช้อ านาจตามกฎหมายจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ที่เป็นผล
มาจากการใช้อ านาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ น าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป  

  - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ประชุมโครงการ “โรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิลฯ” ตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และ
โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่เป็นเป้าหมายด าเนินโครงการฯ จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. กลุ่มโรงเรียนอ าเภอชัยบาดาล จ านวน 6 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเกาะรัง โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โรงเรียนนิคมล านารายณ์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ 

2. กลุ่มโรงเรียนอ าเภอท่าหลวง จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 
3. กลุ่มโรงเรียนอ าเภอหนองม่วง จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 
4. กลุ่มโรงเรียนอ าเภอพัฒนานิคม จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านซับโศก 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี                
ที่เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายส าคัญของจังหวัดลพบุรี เรื่อง “ลพบุรีเมืองสะอาด”  

 



- วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2561  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์              
การประเมินผลการด าเนินงาน การปรับแก้ไข ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือร่วมประชุม
พิจารณาผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ระดับเงิน จ านวน 56 โรงเรียน ระดับทอง 
จ านวน 24 โรงเรียน  เพ่ือจัดส่งรายชื่อผลงานระดับเงินไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานระดับทองไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ต่อไป 

 

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมหลักสูตรการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยวิทยากรจาก บริษัท แม็ค เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญ
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การท างานของสมอง การเรียนรู้และการเล่นของเด็ก โดยหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฉบับนี้จึงถือ “การเล่น”อย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้เด็กเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจ และยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  

 

 

 



  - วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2561  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยการจัดอบรมเรื่อง “การ
พัฒนาทักษะเขียนรายงานการวิจัย ส าหรับครู และผู้บริหารในสถานศึกษา”. 

 

       

  - วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อ านวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา มอบวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ส าเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยส าหรับครูและผู้บริหารใน
สถานศึกษา   

  - วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อ านวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2  (ประธาน 
Cluster 2) พร้อม นายกิตติ บุญเชิด ผู้อ านวยการ สพม.เขต 1 และ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อ านวยการ สพป.
ลพบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) นิเทศติดตามและให้ค าปรึกษาและพ่ีเลี้ยงในการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่ 
Coaching ในรอบท่ี 1  

 

 

 



  - วันที่ 8 มีนาคม 2561 ประชุมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) โดยมี
วิทยากรจากฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ชี้แจงตอบข้อสงสัยปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (Uninet)  

     

  - วันที่ 19 มีนาคม 2561  การอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส าหรับครู โดยมี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหาร
และคณะครู กลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์  

     

 

 

 



  - วันที่ 19 มีนาคม 2561  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ให้กับคณะครูกลุ่มอ าเภอชัยบาดาล  จ านวน 129 คน อ าเภอชัยบาดาล 

 

 

  - วันที่ 18 มีนาคม 2561 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีว่าง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการพัฒนา และนิเทศ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา    

 

  -วันที่ 16 มีนาคม 2561 ประชุมหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ในแนวทางประชารัฐ
(ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี
โรงเรียนช่องสาริกา ซึ่งในโครงการต้นแบบพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Constructionism เข้าร่วมประชุม                
ในครั้งนีด้้วย 



  - วันที่ 22 มีนาคม 2561 การประชุมตามโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ 
ว 21/2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูใช้เวลาในการประชุมจ านวน 6 วัน ตั้งแต่
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27มีนาคม 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ผู้เข้ารับฟังค าชี้แจงสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการประชุมในครั้งนี้ ไปขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามแนวทางใหม่  (ว21/2560)  ได้อย่างถูกต้อง และสามารถไปเผยแพร่ สร้างครามรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆได้ 
  2. ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  

 

- วันที่ 23 มีนาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ให้กับคณะครูกลุ่มอ าเภอสระโบสถ์   

       

  - วันที่ 23 มีนาคม 2561 การประชุมโครงการบริการวิชาการ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้              
หนึ่งชั้นเรียนหนึ่งอาชีพ” โรงเรียนกองทุนพระราชทานของจังหวัดลพบุรี และกล่าวต้อนรับ ผศ.จินตนา เวชมี 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะวิทยากรผู้บรรยาย จ านวน 15 คน มีคณะครูโรงเรียนในสังกัด 
สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ร่วมโครงการจ านวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาขวาง โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร 
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า จ านวน 31 คน  

     

 



  - วันที่ 26 มีนาคม 2561 การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บนส านักงาน สพป.ลพบุรี เขต 2 
พร้อมทั้ง น ากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิญาณเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ข้าราชการในการปฏิบัติงาน  
  

 

   - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินPISA 2018 โดยมีวัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการโครงการฯ      
      2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมิน PISA      
      3. เพ่ือพัฒนาทักษะเรื่องข้อสอบกระบวนการสอบด้วยคอมพิวเตอร์แก่ครูเพ่ือไปขับเคลื่อนในระดับ
โรงเรียน      
      4. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนในการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนรองรับการประเมิน PISA 2018 

 

    

 

 



  - ทุกวันอังคาร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ น าข้าราชการใน
สังกัด ร่วมท าบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ยังความสุขสงบเย็น และเป็นผลดี
ในการท าหน้าที่การงาน นั่งสมาธิ แผ่เมตตา นึกทบทวนบุญที่ได้ท ามาทั้งหมด แล้วอธิษฐานจิตให้บิดามารดา
ครอบครัว และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัดฯ โดยได้นิมนต์  
พระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ จาก ๗ อ าเภอ มาแสดงธรรมเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นไทย ตามค่านิยม 12 ประการ 

        

            

     

           

          



  - การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTVให้แก่ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูที่บรรจุตั้งแต่ปี 2558 
ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  
           

     

- วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  
โดยเชิญ นายวันชัย ธงชัย ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

     

  - ทุกภาคเรียน ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
พร้อมด้วย ผู้อ านวยการกลุ่ม สพป.ลพบุรี เขต 2  ประชุมสัญจร พบผู้บริหารสถานศึกษา (Morning Brief) ตาม
อ าเภอ  ทั้ง ๗ อ าเภอ และน าสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มามอบให้กับทางโรงเรียนในสังกัด  

     

       



  - วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 การประชุมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเรียนเชิญ  
นางนันทวัณณ์  หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงาน ปปช. ประจ าจังหวัดลพบุรี            
เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตส านึก และค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อ
การทุจริต และปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม, การสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านึกการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ , การประยุกต์
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2  
 

      

 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               
บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 จ านวน 6 เขตประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ลพบุ รี  เขต 1, เขต 2, สิ งห์บุ รี , อ่ างทอง , ชัยนาท  และ สพม.  5            
        โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญรักษ์   ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพ่ือพัฒนาบุคลกร 
ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0, เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการให้บริการ จิตอาสา จิตสาธารณะ 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน, เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

    

 

 



  - วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2560 
ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้ างประจ า ในสังกัด สพป.ลบ 2 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ในครั้ งนี้
ประกอบด้วย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ได้รับพระราชทานประจ าปี 2560 จ านวน 89 คน  ซึ่งในปีนี้มีผู้แจ้งความประสงค์
เข้ารับพระราชทานฯ จ านวน คน 89 โดยเป็นบุรุษ 26 คน และสตรี 63 คน เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบ เป็น
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทาน ที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน  
 

    

    

  - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จัดโครงการพัฒนาครูแกนน า ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน   และข้าราชการครูในสังกัด 
สพป.ลบ. 2 เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่าน
การอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)และส่งเสริม สนับสนุนการ
สอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าวในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้อง
ประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 
 

     

 



  - วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้เข้าเยี่ยมเพ่ือศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ ณ สพป.ระยอง เขต 1 
 

              

 

  - วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง พร้อมทั้งได้กล่าวมอบ
นโยบายการสร้างจิตส านึกและการปลูกฝังให้โรงเรียน มีวิธีการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง การนี้ได้เชิญ นายอนิวรรต 
แปะตะขบ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชียวชาญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาบรรยายถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทิ้งขยะให้ถูกท่ีและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และให้ส่งผลกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี และ สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมีคณะครูในสังกัด สพป.ลพบุรี 
เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรม  

 

     

 



  - วันที่ 12 กันยายน 2561 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน   และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมถึงขยายผลในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

           

 

  - วันที่ 16 กันยายน 2561 ประชุมพัฒนาลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน มีบริการที่ดี และ
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้จัดมุทิตา คารวะ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ.2561   

  

               



  - วันที่ 29 กันยายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควบคุมภายใน                  
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ในการนี้ ได้เชิญ                นาย
ทรงพล  ฐานวิสัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้การบรรยายถึงระบบ  หลักการ  และวิธีการควบคุมภายใน รวมถึง
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง
เป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ เข้าอบรมอย่างพร้อมเพียง  
ณ ห้องประชุมบริเวณโรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2   

 

     

  - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อบรมสัมมนาข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   
พร้อมนี้  ได้ท าพิธีประดับเครื่องหมายส าหรับครูบรรจุใหม่ และมอบนโยบายการเป็นข้าราชการที่ดี กับข้าราชการ
ใหม่ที่เข้าอบรมฯ จ านวน 130 คน 

       

     

 

 



  - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง และหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ผ่าน 
การคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนจ านวน 74 คน ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 

    

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินการเบิกเงินงบประมาณค่าเช่า
อินเตอร์เน็ต และค่าจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน” จัดโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งมีข้าราชการครู 
และธุรการโรงเรียน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561  

    

  - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เพ่ือหารือ แนวทางและ
เตรียมการ   ในการน านักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อไปในระดับชาติ    ครั้งที่ 68/2561 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561  

     

  - วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการนี้ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ  ได้กล่าวให้โอวาท และหลักในการปฏิบัติงาน 
การอบรมดังกล่าวมี นายเฉลิมชัย สิงห์ทอง อดีต รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 , นายไพโรจน์ วังบรรณ์ ศึกษานิเทศก์
, นางศลิษา ล้วนดี นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนางอรัญญา อางอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น
วิทยากรให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ านวน 139 คน เข้ารับการอบรม  

       



  - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ 48/2561 
จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เรื่อง แนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการยกย่องนักเรียนที่ท าความดีที่เก็บสร้อยคอ
ทองค าแล้ วคืน เจ้ าของ  และนักเรี ยนที่ เข้ าช่ วยเหลือนักท่องเที่ ยวชาวจีนให้ รอดชีวิตจากการจมน้ า       
ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อ าเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 

       

 

 - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน รองผอ.สพม. 3 (นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา) และ
ผู้อ านวยการกลุ่มของ สพม .3 ที่มาศึกษาดูงาน ณ สพป.ลพบุรี เขต 2 

         

      

 

 



- วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 —16.30 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
มอบหมายให้ รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อ าเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

- วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา เวลา 08.30-16.30 น.ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
มอบหมายให้ ผอ.วินัย สินธุไชย  ผอ.รร.บ้านบัวชุม  และประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ เป็นประธาน 
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี กิจกรรมติดและประเมินผลโครงการฯและการขับเคลื่อนชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคร ู(PLC) 
โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.ลพบุรีเขต 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการฯ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ PLC โดยได้เชิญ ดร.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ดร.สุรศักดิ์ แจ่มเจริญ  
ดร.มาลินี เลิศไธสง และนาวสาวภัทรพร เกตุเกิด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป. 3,5  
และ 6 จ านวน 92 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง ร.ร.อนุบาลล านารายณ์ สพป.ลพบุรี 
เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



- วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าที่ถือเป็นประโยชน์ ทับซ้อน”  โครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  โดยมีรองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า ผอ.กลุ่มฯ,ข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงานฯ ร่วมประชุม พร้อมปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี และประกาศเจตจ านง 
ปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


