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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

**************** 

  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 
TEPE Online 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทําระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จํานวน ๓ หลักสูตร 
  ๑. หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งครู (ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน) 
  ๒. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ (ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน) 
 ๓. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
(ระยะเวลาการพัฒนา ๙๐ วัน) 
ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน ต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดเปิดระบบการพัฒนาช่วง ๖ เดือนแรก ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
และมอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําหน้าท่ีเปิดระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับ
การพัฒนาในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายในกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
  ๑. กําหนดดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นท่ี ๑ จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 
      - หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู  
      - หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ  
 ๒. แจ้งรายละเอียดการดําเนินการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ และสมัครเข้ารับ
การพัฒนา โดยลงทะเบียนสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา ทาง http://www.tepeonline.org   
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
  ๔. ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนา เข้ารับการพัฒนา ดังนี้ 
     - หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ระหว่าง
วันท่ี  ๑ มิถุนายน ถึงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน  ๕๘ คน  ผ่านการพัฒนา  ๕๔ คน 
      ขั้นตอนการพัฒนา 
      ๑)  ผู้เข้ารับพัฒนา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 
     ๒) ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  โดยศึกษาเนื้อหาจากระบบ TEPE Online ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  
     ๓) ผู้เข้ารับการพัฒนาทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา 
     ๔) ผู้เข้ารับการพัฒนาทํากิจกรรม PLC กลุ่มละไม่เกิน 12 คน ผ่านระบบ LINE , VDO-Conference  ,  
Face to Face โดยในกลุ่มจะประกอบด้วย ประธานฯ(ผอ.สพท.) ,  Adminกลุ่ม ,กรรมการผู้ตรวจผลงาน 3 ราย ,               
ผู้เข้ารับการพัฒนา 7 – 8 ราย 



     ๕) ผู้เข้ารับการพัฒนาทําโครงการ หรือช้ินงานเสนอ 
     ๖) ผู้เข้ารับการพัฒนา ทดสอบความรู้หลังพัฒนา 
     ๗) กรรมการ 3 ราย ตรวจประเมินผลการพัฒนาจาก กิจกรรม PLC , ช้ินงาน , ผลการทดสอบ 
    ๘) ผู้เข้ารับการพัฒนาขอรับวุฒิบัตร 

      - หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ระหว่างวันท่ี  ๑ มิถุนายน ถึงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน  ๔ คน ผ่านการ
พัฒนา ๓ คน 

      ขั้นตอนการพัฒนา 
     ๑) ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ดํารงตําแหน่งวิทยฐานะชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเร่ิม
พัฒนา หรือ ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการ ท่ีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นให้สามารถยื่นขอมีและเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ ได้ในระยะเปล่ียนผ่าน ตาม ว.21/2560 ลว. 5 ก.ค.2560 ของ สํานักงาน ก.คศ. 

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

    

 

 



 

  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกําหนดกรอบวงเงินให้ข้าราชการครูรายบุคคลใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการจําเป็นของข้าราชการครูรายบุคคล คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ต่อคน/ต่อปี ในหลักสูตรท่ี
ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ซ่ึงเป็นการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทินการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
  รอบท่ี ๑ 
  ๑. แจ้งข้าราชการครูศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และแสดง
ความร้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีสนใจ (Booking) ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th (๒๕ เมษายน – ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
  ๒. เม่ือ สพฐ. ส่งข้อมูลรายช่ือข้าราชการครูท่ีลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ี
สนใจ (Booking) แบบฟอร์มกําหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา และรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจํานวนคน / รุ่น พร้อม
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน แล้ว 

  - ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครู Booking  
    ๒.๑ กรณี ครู (Booking) ครบหรือใกล้เคียง ตามจํานวนคน/รุ่น ตามท่ีหน่วยพัฒนากําหนด สพท. 
สามารถประสานหน่วยพัฒนาครูได้ทันที 
   - สพป.ลพบุรี เขต ๒ ครู (Booking) ครบ ตามจํานวนคน/รุ่น ตามท่ีหน่วยพัฒนากําหนด จํานวน                  
๑ หลักสูตร รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๑๐๘๗ การวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียนสําหรับครู มรภ.เทพสตรี จังหวัดลพบุรี                
        ๒.๒ กรณี ครู (Booking) ไม่ครบหรือไม่ใกล้เคียง ตามจํานวนคน/รุ่น ตามท่ีหน่วยพัฒนากําหนด                
ให้ สพท. ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มกําหนดรุ่น ให้ สพป.เขต ๑ ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบประสานกับ
หน่วยพัฒนาครู                  
   - ไม่มีหลักสูตรใดท่ี สพป.เขต ๑ สามารถจัดรุ่นการพัฒนาได้ 
       ๒.๓ กรณี สพป.เขต ๑ ของแต่ละจังหวัด ไม่สามารถจัดรุ่นการพัฒนาครูได้ครบหรือไม่ใกล้เคียง               
ตามจํานวนคน/รุ่น ท่ีหน่วยพัฒนากําหนด หรือหน่วยพัฒนาไม่สามารถจัดรุ่นการพัฒนาตามความต้องการของ                
สพป.เขต ๑ ให้ สพป.เขต ๑ ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มกําหนดรุ่น ให้เขตตรวจราชการ (cluster) เป็น
ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยพัฒนาครู 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในส่วนของเขตตรวจ
ราชการ ท่ี ๒ (Cluster ๒) ประกอบด้วย สพป.ลพบุรี เขต ๑ , สิงห์บุรี,อ่างทอง,ชัยนาท และ สพม. เขต ๕ และได้
ดําเนินการประสานกับหน่วยพัฒนาเพ่ือกําหนดรุ่น วัน เวลา และสถานท่ีในหลักสูตรท่ีมีจํานวนผู้สมัครไม่ครบตามท่ี                  
หน่วยพัฒนากําหนด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ของแต่ละจังหวัด ไม่สามารถจัดรุ่นการ                
พัฒนาได้ครบหรือไม่ใกล้เคียงตามจํานวน คน / รุ่น ตามท่ีหน่วยพัฒนากําหนด เพ่ือให้การอบรมพัฒนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงให้ข้าราชการครูในสังกัดเข้ารับการอบรมพัฒนา ดังนี้ 
  หลักสูตรท่ีประสานกับหน่วยพัฒนาครู ตรวจสอบกับสถาบันคุรุพัฒนา เปิดรุ่นอบรมแล้ว และสามารถ             
จัดรุ่นได้ มีจํานวน  ๑๓ หลักสูตร 



   ๑) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๑๐๕๗ การพัฒนาและการใช้ส่ือกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย  
   ๒) หลักสูตร ๖๑๓๑๘๑๐๑๕ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๓) หลักสูตร ๖๑๔๐๑๑๐๐๖ การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีสําหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๔) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๒๐๑๐ จิตศึกษาพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย 
   ๕) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๑๐๑๙ การจัดทําส่ือการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน        
และปฐมวัย 
   ๖) หลักสูตร ๖๑๒๒๙๑๐๓๗ แอพยุเคชัน: การใช้แอพลิเคชันการศึกษาในห้องเรียน 
   ๗) หลักสูตร ๖๑๒๙๙๑๐๐๔ การเขียนรายงานการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC 
   ๘) หลักสูตร ๖๑๒๑๑๑๐๕๒ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามรอยเบ้ือง               
พระยุคลบาท ในสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สําหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา      (จัดรวมในภูมิภาค) 
   ๙) หลักสูตร ๖๑๑๑๖๒๐๑๔ เทคนิคการสอนคิดและผลิตส่ือสําหรับเด็กปฐมวัย 4.0 (จัดรวม                   
ในภูมิภาค) 
   ๑๐) หลักสูตร ๖๑๑๑๗๑๐๐๑ การคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา                    
(จัดรวมในภูมิภาค) 
   ๑๑) หลักสูตร ๖๑๓๐๒๑๐๓๙ สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์               
(จัดรวมในภูมิภาค) 
   ๑๒) หลักสูตร ๖๑๒๐๒๑๐๖๒ ส่ือการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา                      
(จัดรวมในภูมิภาค) 
   ๑๓) หลักสูตร ๖๑๒๐๓๑๐๑๐ การผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไทย สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (จัดรวมในภูมิภาค) 
  ๓. แจ้งข้อมูลจํานวนครูแต่ละหลักสูตรท่ีสามารถจัดรุ่นได้ ในส่วนของเขตตรวจราชการท่ี ๒ ลงใน
แบบฟอร์มกําหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา ส่งให้ สพฐ. , เขตพ้ืนท่ีในเขตตรวจราชการท่ี ๒ และโรงเรียนในสังกัด
ทราบ  
  ๔. แจ้งให้ข้าราชการครูดําเนินการลงทะเบียนอบรม (Shopping) ระหว่างวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม – ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 รอบท่ี ๒ 
  ๑. แจ้งข้าราชการครูทราบปฏิทินการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ 
  ๒. แจ้งให้ข้าราชการครูดําเนินการลงทะเบียนอบรม (Shopping) ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้
ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๘,๒๘๒,๓๗๔ บาท  โดยมีข้าราชการครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จํานวน ๑,๑๖๙ คน จาก
ครูท้ังหมด ๑,๒๗๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔ 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาครูแกนนาํภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) โดยเปิดศูนย์อบรมครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จํานวน ๑๕ 
ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ผู้เข้ารับการอบรมครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ แข่งตามรุ่น ดังนี้ 
  รุ่นท่ี ๑๐  จํานวน  ๑  คน 
  รุ่นท่ี ๑๑  จํานวน  ๓  คน 
  รุ่นท่ี ๑๒  จํานวน  ๗  คน 
  รุ่นท่ี ๑๓  จํานวน  ๑  คน 
  รุ่นท่ี ๑๔  จํานวน  ๓  คน 
  รุ่นท่ี ๑๕  จํานวน  ๕  คน 
  รุ่นท่ี ๑๖  จํานวน  ๕  คน 
  รุ่นท่ี ๑๗  จํานวน  ๖  คน 
  รุ่นท่ี ๑๘  จํานวน  ๑๙ คน 
  รุ่นท่ี ๒๐  จํานวน  ๙  คน 

ผลการดําเนินงาน 
  ผู้เข้ารับการอบรมครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มีความรู้ความเข้าใจในทักษะ             
ด้านภาษาอังกฤษท้ัง ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมท้ังเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ Communicative Approach และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประเภทรางวัล ช่ือ – สกุลผู้รับรางวัล 

ระดับประเทศ  

รางวัล “คุรุสดุดี” ประจําปี ๒๕๖๑ ๑. นางช่อฟ้า  เขตจํานงค์ 
    ครู โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
๒. นายวินัย  สุบิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าดินดํา 
    ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
    ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” คร้ังท่ี ๑๖ พ.ศ. ๑๕๖๒ นายสมชาย  ไข่นิล   ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อํานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

นางวรรณวิมล ทองงาม  
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน                
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

นายทวีชัย  ฤกษ์พิชัย   ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม   

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 

นายนรภัทร  ศรีสมบัติ  
ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี ๑๕๗ 

ระดับจังหวัด  

รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น” 

นางสาววรญา  แสงสว่าง  ครู โรงเรียนบ้านหัวลํา 

รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น” นางสุธารักษ์  มณีอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 

รางวัล “ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น” นายนัฐพล  แสนทวีสุข  
ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี 157 

รางวัล “ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น” นางสาวธนวันต์  พิมสาร ครู โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 

รางวัลคุรุสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางศรีประภา  ระดมยศ   
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์ 

 

 

 

 



ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” คร้ังท่ี ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
    นางสาวธีราพร  ขยันการ  
    ครู โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 
๒. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
    นายสมชาย  ไข่นิล 
    ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 
๓. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
    ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี ๑๕๗ 

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น คร้ังท่ี ๑๕ ประจําปี 
๒๕๖๒ 

ประเภทผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๒๕ คน 
ประเภทครูผู้สอน 
- ระดับปฐมวัย  จํานวน ๑๒  คน 
- ระดับช่วงช้ันท่ี ๑  จํานวน ๑๓ คน 
- ระดับช่วงช้ันท่ี ๒  จํานวน ๑๓ คน 
- ระดับช่วงช้ันท่ี ๓  จํานวน ๑๓ คน 
- ระดับช่วงช้ันท่ี ๔  จํานวน ๒ คน 
รอง ผอ.สพป. จํานวน ๑ คน 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จํานวน  ๓  คน 

รางวัล “ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น” นางกัลยาณี  ภักดีกลาง ครูโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 

รางวัล "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ปีท่ี ๓) 

โรงเรียนบ้านท่าตะโก 

รางวัล “"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๑              
(ปีท่ี ๘)” 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ๘ คน 
ประเภทครูผู้สอน  จํานวน ๒๔ คน 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



- วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  จัดประชุมการดําเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน Online จนกว่า
โรงเรียนจะมีอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 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 เพ่ือช้ีแจงนโยบายการจัดทําระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ จากหอประชุมนเรศวร โรงําเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไปยัง
โรงเรียนท่ัวประเทศ 

 

 



- วันที่ 23 มกราคม 2561  ประชุม Conference แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) สําหรับวันนี้ ได้รับทราบแนวทางการนํา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มาจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดรับกับทุกยุทธศาสตร์และนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเป็นแนวทาง
เดียวกัน จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ 5 ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

  -วันที่ 26 มกราคม 2561  ประชุมทางไกล เร่ือง การนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัต ิตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ   

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

 

  จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 เพ่ือร่วมปรึกษาหารือและซักซ้อม
ความเข้าใจให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน เป็นประจําทุกเดือน 

     



  - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รับฟังถ่ายทอดสด Conference จาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Rule of Law" ในการอบรมโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                     
รุ่นท่ี 4  โดยถ่ายทอดสดทาง OBEC TV ให้ชาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ัวประเทศได้รับทราบ
พร้อมกัน 

       

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภาคกลาง รุ่นท่ี 4 ท่ีโรงแรมบูติกซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยมีพลโท โกศล ประทุมชาติ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการ
อบรม ท้ังนี้ เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา นิติกรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ข้อ
กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีและสถานการณ์การใช้อํานาจตามกฎหมายจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ท่ีเป็นผล
มาจากการใช้อํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ี และสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ นําไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานของแต่ละพ้ืนท่ีต่อไป  

  - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ประชุมโครงการ “โรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิลฯ” ตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และ
โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ท่ีเป็นเป้าหมายดําเนินโครงการฯ จํานวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. กลุ่มโรงเรียนอําเภอชัยบาดาล จํานวน 6 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเกาะรัง โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โรงเรียนนิคมลํานารายณ์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์ 

2. กลุ่มโรงเรียนอําเภอท่าหลวง จํานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 
3. กลุ่มโรงเรียนอําเภอหนองม่วง จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 
4. กลุ่มโรงเรียนอําเภอพัฒนานิคม จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านซับโศก 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน ซ่ึง
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี                
ท่ีเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายสําคัญของจังหวัดลพบุรี เร่ือง “ลพบุรีเมืองสะอาด”  

 



 

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์              
การประเมินผลการดําเนินงาน การปรับแก้ไข ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือร่วมประชุม
พิจารณาผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ระดับเงิน จํานวน 56 โรงเรียน ระดับทอง 
จํานวน 24 โรงเรียน  เพ่ือจัดส่งรายช่ือผลงานระดับเงินไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานระดับทองไปยังสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ต่อไป 

 

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมหลักสูตรการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยวิทยากรจาก บริษัท แม็ค เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีพัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักสําคัญ
เก่ียวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การทํางานของสมอง การเรียนรู้และการเล่นของเด็ก โดยหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฉบับนี้จึงถือ “การเล่น”อย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้เด็กเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยครูจําเป็นต้องเข้าใจ และยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  

 

 

 



  - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยการจัดอบรมเร่ือง “การ
พัฒนาทักษะเขียนรายงานการวิจัย สําหรับครู และผู้บริหารในสถานศึกษา”. 

 

       

  - วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อํานวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบวุฒิบัตรให้แก่
ผู้สําเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับครูและผู้บริหารใน
สถานศึกษา   

  - วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อํานวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2  (ประธาน 
Cluster 2) พร้อม นายกิตติ บุญเชิด ผู้อํานวยการ สพม.เขต 1 และ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อํานวยการ สพป.
ลพบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา (Coaching Team) นิเทศติดตามและให้คําปรึกษาและพ่ีเล้ียงในการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่ 
Coaching ในรอบท่ี 1  

 

 

 



  - วันที่ 8 มีนาคม 2561 ประชุมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) โดยมี
วิทยากรจากฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ช้ีแจงตอบข้อสงสัยปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (Uninet)  

     

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

     

 

 

 



  - วันที่ 19 มีนาคม 2561  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ให้กับคณะครูกลุ่มอําเภอชัยบาดาล  จํานวน 129 คน อําเภอชัยบาดาล 

 

 

  - วันที่ 18 มีนาคม 2561 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาท่ีว่าง สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมท้ังให้ความรู้ในการพัฒนา และนิเทศ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา    

 

  -วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ประชุมหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ในแนวทางประชารัฐ
(ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน) คร้ังท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี
โรงเรียนช่องสาริกา ซ่ึงในโครงการต้นแบบพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Constructionism เข้าร่วมประชุม                
ในคร้ังนี้ด้วย 

 



  - วันที่ 22 มีนาคม 2561 การประชุมตามโครงการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้                
ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ 
ว 21/2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูใช้เวลาในการประชุมจํานวน 6 วัน ตั้งแต่
วันท่ี 22 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 27มีนาคม 2561 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  1. ผู้เข้ารับฟังคําช้ีแจงสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับการประชุมในคร้ังนี้ ไปขอมีและเล่ือน
วิทยฐานะตามแนวทางใหม่  (ว21/2560)  ได้อย่างถูกต้อง และสามารถไปเผยแพร่ สร้างครามรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอ่ืนๆได้ 
  2. ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  

 

- วันที่ 23 มีนาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ให้กับคณะครูกลุ่มอําเภอสระโบสถ ์  

       

  - วันที่ 23 มีนาคม 2561 การประชุมโครงการบริการวิชาการ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้              
หนึ่งช้ันเรียนหนึ่งอาชีพ” โรงเรียนกองทุนพระราชทานของจังหวัดลพบุรี และกล่าวต้อนรับ ผศ.จินตนา เวชมี 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะวิทยากรผู้บรรยาย จํานวน 15 คน มีคณะครูโรงเรียนในสังกัด 
สพป.ลพบุรี เขต 2 ท่ีร่วมโครงการจํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาขวาง โรงเรียนบ้านลําโป่งเพชร 
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า จํานวน 31 คน  

     

 



  - วันที่ 26 มีนาคม 2561 การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีบนสํานักงาน สพป.ลพบุรี เขต 2 
พร้อมท้ัง นํากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดี ปฏิญาณเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ
มอบของท่ีระลึกให้แก่ผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้ข้าราชการในการปฏิบัติงาน  
  

 

   - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินPISA 2018 โดยมีวัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการโครงการฯ      
      2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมิน PISA      
      3. เพ่ือพัฒนาทักษะเร่ืองข้อสอบกระบวนการสอบด้วยคอมพิวเตอร์แก่ครูเพ่ือไปขับเคล่ือนในระดับ
โรงเรียน      
      4. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนในการขับเคล่ือนเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนรองรับการประเมิน PISA 2018 

 

    

 

 



  - ทุกวันอังคาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ นําข้าราชการใน
สังกัด ร่วมทําบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ยังความสุขสงบเย็น และเป็นผลดี
ในการทําหน้าท่ีการงาน นั่งสมาธิ แผ่เมตตา นึกทบทวนบุญท่ีได้ทํามาท้ังหมด แล้วอธิษฐานจิตให้บิดามารดา
ครอบครัว และสรรพสัตว์ท้ังหลายมีความสุขโดยท่ัวกัน เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัดฯ โดยได้นิมนต์  
พระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ จาก ๗ อําเภอ มาแสดงธรรมเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย ตามค่านิยม 12 ประการ 

        

            

     

           

          



  - การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTVให้แก่ ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  ศึกษานิเทศก์ ผู้อํานวยการโรงเรียน และครูท่ีบรรจุตั้งแต่ปี 2558 
ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561  
           

     

- วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่ม  
โดยเชิญ นายวันชัย ธงชัย ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเร่ือง แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

     

  - ทุกภาคเรียน ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
พร้อมด้วย ผู้อํานวยการกลุ่ม สพป.ลพบุรี เขต 2  ประชุมสัญจร พบผู้บริหารสถานศึกษา (Morning Brief) ตาม
อําเภอ  ท้ัง ๗ อําเภอ และนําส่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย มามอบให้กับทางโรงเรียนในสังกัด  

     

       



  - วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 การประชุมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเรียนเชิญ  

นางนันทวัณณ์  หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ สํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดลพบุรี           
เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก และค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อ
การทุจริต และปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม, การสร้างค่านิยมและปลูกจิตสํานึกการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ, การประยุกต์
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2  
 

      

 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               
บนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 2 จํานวน 6 เขตประกอบด้วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1, เขต 2, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท และ สพม. 5            

        โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมท้ังได้บรรยายพิเศษ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพ่ือพัฒนาบุคลกร 
ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0, เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการให้บริการ จิตอาสา จิตสาธารณะ 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึงกันและกัน, เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

    

 

 



  - วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จัดพิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ันต่ํากว่าสายสะพาย ประจําปี 2560 
ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจําในสังกัด สพป.ลบ 2 พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ในคร้ังนี้
ประกอบด้วย  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ท่ีได้รับพระราชทานประจําปี 2560 จํานวน 89 คน  ซ่ึงในปีนี้มีผู้แจ้งความประสงค์
เข้ารับพระราชทานฯ จํานวน คน 89 โดยเป็นบุรุษ 26 คน และสตรี 63 คน เพ่ือเป็นบําเหน็จความชอบ เป็น
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทาน ท่ีได้ปฏิบัติราชการจนสําเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน  
 

    

    

  - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จัดโครงการพัฒนาครูแกนนํา ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียน   และข้าราชการครูในสังกัด 
สพป.ลบ. 2 เข้าร่วมการประชุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่าน
การอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)และส่งเสริม สนับสนุนการ
สอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าวในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้อง
ประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 
 

     

 



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

              

 

  - วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมเร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง พร้อมท้ังได้กล่าวมอบ
นโยบายการสร้างจิตสํานึกและการปลูกฝังให้โรงเรียน มีวิธีการกําจัดขยะอย่างถูกต้อง การนี้ได้เชิญ นายอนิวรรต 
แปะตะขบ  นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นวิทยากรผู้เชียวชาญจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม มาบรรยายถึง
การรักษาส่ิงแวดล้อมด้วยการท้ิงขยะให้ถูกท่ีและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และให้ส่งผลกับสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด ซ่ึงการจัดการฝึกอบรมคร้ังนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดลพบุรี และ สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมีคณะครูในสังกัด สพป.ลพบุรี 
เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรม  

 

     

 



  - วันที่ 12 กันยายน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน   และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงขยายผล
ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

           

 

  - วันที่ 16 กันยายน 2561 ประชุมพัฒนาลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งนักการภารโรง  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน มีบริการท่ีดี และ
สิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ได้จัดมุทิตา คารวะ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ.2561   

  

               



  - วันที่ 29 กันยายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับควบคุมภายใน                  
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ในการนี้  ได้ เ ชิญ                
นายทรงพล  ฐานวิสัย วิทยากรผู้เช่ียวชาญได้ให้การบรรยายถึงระบบ หลักการ  และวิธีการควบคุมภายใน รวมถึง
ขั้นตอนการจัดการความเส่ียงตามภาระหน้าท่ี เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ัง
เป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง อีกท้ังยังช่วยพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ เข้าอบรมอย่างพร้อมเพียง  
ณ ห้องประชุมบริเวณโรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2   

 

     

  - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อบรมสัมมนาข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   
พร้อมนี้  ได้ทําพิธีประดับเคร่ืองหมายสําหรับครูบรรจุใหม่ และมอบนโยบายการเป็นข้าราชการท่ีดี กับข้าราชการ
ใหม่ท่ีเข้าอบรมฯ จํานวน 130 คน 

       

     

 

 



  - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทาง และหน้าท่ีในการปฏิบัติงานให้กับผู้ผ่าน 
การคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนจํานวน 74 คน ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 

    

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินการเบิกเงินงบประมาณค่าเช่า
อินเตอร์เน็ต และค่าจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน” จัดโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซ่ึงมีข้าราชการครู 
และธุรการโรงเรียน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันท่ี 29 - 30 พฤศจิกายน 2561  

    

  - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เพ่ือหารือ แนวทางและ
เตรียมการ   ในการนํานักเรียนท่ีเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อไปในระดับชาติ   คร้ังท่ี 68/2561 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันท่ี 25 - 27 ธันวาคม 2561  

     

  - วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการนี้ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ  ได้กล่าวให้โอวาท และหลักในการปฏิบัติงาน 
การอบรมดังกล่าวมี นายเฉลิมชัย สิงห์ทอง อดีต รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 , นายไพโรจน์ วังบรรณ์ 
ศึกษานิเทศก์, นางศลิษา ล้วนดี นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ และนางอรัญญา อางอน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนจํานวน 139 คน เข้ารับการอบรม  

       



  - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference คร้ังท่ี 48/2561 
จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการยกย่องนักเรียนท่ีทําความดีท่ีเก็บสร้อยคอ
ทองคํ าแล้วคืน เ จ้าของ  และนัก เ รียน ท่ี เข้ า ช่วยเหลือนัก ท่องเ ท่ียวชาวจีนให้รอดชี วิตจากการจมน้ํ า       
ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อําเภอพัฒนานิคม (ช้ัน 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 

        

 - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน รองผอ.สพม. 3 (นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา) และ
ผู้อํานวยการกลุ่มของ สพม .3 ท่ีมาศึกษาดูงาน ณ สพป.ลพบุรี เขต 2 

         

      

 

 

 

 

 


