ที่ ศธ 04084/3601

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3
77 หมู่ที่ 4 ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
7 สิงหำคม 2560

เรื่อง กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ครูทั้งระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในสถำนศึกษำ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ตำรำงกำรอบรม
2. รำยชื่อโรงเรียน

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3 จะดำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ครูทั้งระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนสำมำรถวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสืบค้นสื่อ นวัตกรรม
กำรเรียนรู้เพื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ ในวันที่ 14 สิงหำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลนำงรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เพื่อให้กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ครูทั้งระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในสถำนศึกษำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จึงขอให้
โรงเรียนดำเนินกำร ดังนี้
1. ส่งครูวิชำกำรของโรงเรียนเข้ำรับกำรอบรม จำนวน 1 คน ในวันที่ 14 สิงหำคม 2560
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลนำงรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
2. โรงเรียนตำมรำยชื่อสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ให้ส่งครูวิชำกำรเข้ำรับกำรอบรม จำนวน 2 คน
ในวันที่ 14 สิงหำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลนำงรอง
(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
3. แจ้งผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกท่ำนนำโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน (SmartPhone) ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้มำในวันอบรมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรสืบค้นสื่อ นวัตกรรม
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
.

(นำยปัญญำ หำแก้ว)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
โทร 044 – 634572
โทรสำร 044 – 634542

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูทั้งระบบ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
*******************************
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลำ 07.30 – 08.30 น.
เวลำ 09.00 – 09.30 น.
เวลำ 09.30 – 10.30 น.
เวลำ 10.30 – 10.45 น.
เวลำ 10.45 – 12.00 น.
เวลำ 12.00 – 13.00 น.
เวลำ 13.00 – 14.30 น.
เวลำ 14.30 – 14.45 น.
เวลำ 14.45 – 16.30 น.
เวลำ 16.30 น.

ผู้เข้ำรับกำรอบรมรำยงำนตัวที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลนำงรอง
(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โดย ดร.วิวฒ
ั น์ เพชรศรี ดร.เดชกุล มัทวำนุกูล และ ดร.นภำภรณ์ ธัญญำ
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
โดย ดร.วิวฒ
ั น์ เพชรศรี ดร.เดชกุล มัทวำนุกูล และ ดร.นภำภรณ์ ธัญญำ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ปฏิบัติกำรสืบค้นสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้เพื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้
โดย ดร.วิวฒ
ั น์ เพชรศรี ดร.เดชกุล มัทวำนุกูล และ ดร.นภำภรณ์ ธัญญำ
รับรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน
กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่และกำรดำรงสภำพ
โดย ดร.วิวฒ
ั น์ เพชรศรี ดร.เดชกุล มัทวำนุกูล และ ดร.นภำภรณ์ ธัญญำ
สรุป ซักถำมปัญหำ พิธีปิด
******************************

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งครูวิชาการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูทั้งระบบ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา จานวน 2 คน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
***********************
ที่
ชื่อโรงเรียน
ที่
ชื่อโรงเรียน
1.

ชุมชนวัดโคกกลำงฯ

1.

บ้ำนปำกช่อง

2.

บ้ำนขำมเสม็ดบำรุง

2.

บ้ำนแพงพวย

3.

บ้ำนโคกตำพรม

3.

บ้ำนระนำมพลวง

4.

บ้ำนโคกปรำสำท

4.

บ้ำนรำษฎร์รักแดน

5.

บ้ำนโคกมะค่ำ

5.

บ้ำนศรีภูมิ

6.

บ้ำนโคกไม้แดง

6.

บ้ำนสระขำม

7.

บ้ำนโคกไม้แดงหัวกระสัง

7.

บ้ำนสระขุด

8.

บ้ำนโคกยำง

8.

บ้ำนสระสะแก

9.

บ้ำนโคกยำงหนองตำสี

9.

บ้ำนสันติสุข

10. บ้ำนโคกลอย(นก.)

10. บ้ำนหนองโคลน

11. บ้ำนโคกลอย(ปะคำ)

11. บ้ำนหนองแช่ไม้

12. บ้ำนโคกสะอำด

12. บ้ำนหนองตะครอง

13. บ้ำนโคกสูงคูขำด

13. บ้ำนหนองไทร

14. บ้ำนเจริญสุข

14. บ้ำนหนองน้ำขุ่น

15. บ้ำนดงบังซับสมบูรณ์

15. บ้ำนหนองโบสถ์(นร.)

16. บ้ำนดงใหญ่พัฒนำ

16. บ้ำนหนองมดแดง

17. บ้ำนดอนไม้ไฟ

17. บ้ำนหนองย่ำงหมู

18. บ้ำนดอนสมบูรณ์

18. บ้ำนหนองหว้ำ(ทรำย)

19. บ้ำนตำกอง

19. บ้ำนหินโคน

20. บ้ำนเทพพัฒนำ

20. บ้ำนหูทำนบ

21. บ้ำนแท่นทัพไทย

21. เบญจมำศกุญชร

22. บ้ำนแท่นบัลลังก์

22. วัดน้ำไหล

23. บ้ำนโนนขี้เหล็ก

23. วัดโนนศรีคูณ

24. บ้ำนโนนสูงน้อย

24. วัดเย้ยปรำสำท

25. บ้ำนบำระแนะ

25. อนุบำลโคกใหม่ฯ

26. บ้ำนปลื้มพัฒนำ

26. อนุบำลเฉลิมพระฯ

