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ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชมุ - 

  

เริ่มประชมุเวลา    ๑๕.๓๐ น. 

ก่อนเขา้วาระประชมุ  ผอ.อวยพรวนัเกดิและมอบของขวญัวนัเกดิ แก่บคุลากร ดงัน้ี 

-  นายสารชั   ศรบีญุวงษ ์  23  ม.ค. 

-  นางสาวอนิทรแ์ปลง   อบอุ่น 27  ม.ค. 

-  Mr.Emmanuel  Mbain  29  ม.ค. 

-  นายอลงกต   เปานาเรยีง  30  ม.ค. 

-  นางสาวจนัทนา   ฉายจรุง  31  ม.ค. 

-  นางสาวภทัรยีา  ทวจีติร  2  ก.พ. 

   

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

  1.1  ผลการแข่งขนั  งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  ระดบัชาติ  คร ัง้ที่ 65  ประจ าปีการศึกษา 2558  

ระหว่างวนัที ่29 – 31  มกราคม 2559  ณ  สถานศึกษาในกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล 

ที ่ โรงเรยีน ชนะเลศิ รองอนัดบั 1 รองอนัดบั 2 ทอง เงนิ ทองแดง เขา้ร่วม รวม 

1 กดุขอนแก่น

วทิยาคม 

  1 2 1 0 0 3 

2 ภูเวยีงวทิยาคม 1   2 0 1 0 3 

3 หนองเรอืวทิยา  1  2 0 0 0 2 

 สพม.25 6 6 2 41 12 3 1 57 

ที่ประชมุ รบัทราบ 
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  1.2  สโมสรลูกเสอืไดโนเสารข์อนแก่นและสหวิทยาเขตเวียงเรือค า สพม.25  ร่วมกบัส านักงานลูกเสอื

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  เปิดอบรมบุคลากรทางการลูกเสอื  หลกัสูตรผูก้  ากบัลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่  ข ัน้ความรู ้

ช ัน้สูง (S.S.A.T.C) ระหว่างวนัที่ 27  มนีาคม – 2  เมษายน 2559  ณ  ค่ายลูกเสือช ัว่คราวโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 

(ค่าลงทะเบยีน 2,600 บาท)  รบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี – 29  กมุภาพนัธ ์2559  

ที่ประชมุ รบัทราบ  และส ารวจผูป้ระสงคเ์ขา้รบัการฝึกอบรม จ านวน  12  คน 

  1.3  ขอเชิญร่วมท าบุญ และร่วมพธิีพระราชทานเพลิงศพ “พระมงคลวราจารย ์(ธีร ์เขมจารี)”  อดีตที่

ปรกึษาเจา้คณะอ าเภอภเูวยีง  และ “พระครูศรีปญัญาประโชติ”(ผอง ถริญาโณ)  อดีตเจา้คณะอ าเภอภูเวียง  ในวนัเสารท์ี่ 13  

กมุภาพนัธ ์2559  เวลา 09.00 น.  ณ  วดัมิง่เมอืงพฒันาราม  อ าเภอภเูวยีง 

ที่ประชมุ รบัทราบก าหนดการท าบญุ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง  รบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ที่แลว้ และเรื่องสบืเน่ืองจากการประชมุคร ัง้ที่แลว้      

มตทิี่ประชมุ  รบัรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่อง  เพือ่ทราบและถอืปฏบิตั ิ

  3.1  เรื่อง  แจง้จากการประชมุผูบ้รหิารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25   

   3.1.1  เรื่อง การจดัส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐาน  การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

                     บดัน้ี โรงเรยีน ในสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไดจ้ดัส่งหนงัสอืรบัรอง

การประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.1) ใหส้  านกังานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ครบทุกโรงเรียน

เรียบรอ้ยแลว้ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  ในส่วนของส านกัตรวจเงิน

แผ่นดนิจงัหวดัขอนแก่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ที่ประชมุ รบัทราบและไดด้ าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

   3.1.2  เรื่อง ก าชบัโรงเรยีนในสงักดัเกีย่วกบัการเรยีนเกบ็เงนิในการสอนพเิศษ 

                         ดว้ย ปรากฏมเีรื่องการรอ้งเรียนเกี่ยวกบัโรงเรียนในสงักดัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้

พื้นฐานเป็นจ านวนมาก ไดจ้ดัใหม้กีารสอนพเิศษ การสอนกวดวชิา สอนท าการบา้น  ในทุกระดบัช ัน้ ในรูปแบบที่โรงเรียนเป็น

ผูด้  าเนินการเอง หรือยนิยอมใหอ้งคก์รอื่นๆ เช่น สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครองและครู ชมรมเครือข่ายผูป้กครอง เป็น

ผูด้  าเนินการ แลว้เรยีกเกบ็เงนิจากผูป้กครอง  โดยโรงเรียนเก็บเงนิเองหรือเป็นเงนิบริจาคใหอ้งคก์รดงักล่าวเป็นผูจ้ดัเก็บเงนิ 

ซึง่มขีา้ราชการครูในสงักดั เป็นผูด้  าเนินการ โดยการสมคัรของนกัเรยีนเองแต่ใหข้า้ราชการครูมากดดนับงัคบันกัเรียน ซึ่งสรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูป้กครองเป็นจ านวนมาก 

                        ซึ่งส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ใหส้  านกังานเขตพื้นที่การศึกษาไดก้ าก ับ สอด ดูแล 

พรอ้มแจง้ก าชบัใหโ้รงเรียนในสงักดัมใิหม้พีฤติกรรมตามที่มกีารรอ้งเรียนกล่าวหา หากพบว่าโรงเรียนในสงักดัโรงเรียนใดมี

พฤตกิรรมดงักลา่ว ด าเนินการทางวนิยัตามควรแก่กรณีกบัขา้ราชการที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง 

ที่ประชมุ รบัทราบและถอืปฏบิตัิตามนโยบาย 

   3.1.3  เรื่อง  การยื่นค ารอ้งขอยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ประจ าปี พ.ศ. 2559  ตามทีส่  านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25  ไดแ้จง้ใหข้า้ราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาสายงานการสอน  ทีป่ระสงคข์อยา้ยยืน่ค ารอ้งขอยา้ยประจ าปี พ.ศ. 2559     
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                          ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  25  ขอเรียนว่ า เพื่อใหก้ารส่งค ารอ้งขอยา้ยของ

ขา้ราชการครูกรณีขอยา้ยไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาทนัก าหนดภายในเดือนมกราคม  2559  จึงใหโ้รงเรียนรวบรวมค ารอ้งขอ

ยา้ยของขา้ราชการครูทุกคน ท ัง้ขอยา้ยภายในเขตและต่างเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 25 ภายในวนัที ่28 มกราคม 2559 เป็นอย่างชา้หากพน้ก าหนดถอืว่าไมป่ระสงคข์อยา้ย 

ที่ประชมุ รบัทราบ 

                  3.1.4 เรื่อง การคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผูช่้วย  กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพเิศษ  คร ัง้ที่ 1 ปี พ.ศ. 2559   ดว้ย ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ไดก้ าหนดปฏทินิการคดัเลอืกพนกังานราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้งเหมาบริการ 

ครูอตัราจา้งหรอืลูกจา้งช ัว่คราวที่จา้งจากเงนิงบประมาณ  หรือเงนิรายไดข้องสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการ 

เป็นขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช่้วย  คร ัง้ที ่1 ปี พ.ศ. 2559 พรอ้มกนัทกุเขต ก าหนดการดงัน้ี 

 

 1. ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก   ภายในวนัจนัทรท์ี ่ 8  กมุภาพนัธ ์ 2559 

 2. รบัสมคัรคดัเลอืก  วนัจนัทรท์ี ่15 – วนัอาทติยท์ี ่ 21  กมุภาพนัธ ์ 2559( ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ ) 

 3. ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิ์เขา้รบัการคดัเลอืก   ภายในวนัศุกรท์ี ่ 26  กมุภาพนัธ ์ 2559 

 4. ประเมนิประวตัแิละผลงาน  ระหว่างวนัจนัทรท์ี ่29 กมุภาพนัธ ์ - วนัศุกรท์ี ่31 มนีาคม 2559 

   5. สอบขอ้เขยีน  ภาค ก และ ภาค ข 

     ภาค ก ความรอบรู ้และความรูค้วามสามารถเขา้ใจเกี่ยวกบัความประพฤตแิละการปฏบิตัขิองวชิาชพีครู 

    ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง  วนัเสารท์ี ่ 12  มนีาคม  2559 

 6. สอบสมัภาษณ ์ วนัอาทติยท์ี ่ 13  มนีาคม   2559  

 7. ประกาศผลการคดัเลอืก   ภายในวนัศุกรท์ี ่ 18  มนีาคม  2559 

 โดยส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต  25 ไดก้ าหนดต าแหน่งว่างเพือ่ใชค้ดัเลอืกดงักล่าว 

ในโรงเรยีน ดงัน้ี  

   1. โรงเรยีนน า้พองศึกษา  วชิาเอกดนตรพีื้นเมอืง  จ านวน  1   อตัรา 

   2. โรงเรยีนน า้พองศึกษา  วชิาเอกฟิสกิส ์  จ านวน  1  อตัรา 

    3. โรงเรยีนภเูวยีงวทิยาคม  วชิาเคม ี   จ านวน  1  อตัรา 

    4. โรงเรยีนชมุแพศึกษา  วชิาภาษาจนี  จ านวน  1  อตัรา 

    5. โรงเรยีนเวยีงวงกตวทิยาคม วชิาภาษาองักฤษ  จ านวน  1  อตัรา 

    6. โรงเรยีนชมุพทิยาคม  วชิาภาษาองักฤษ  จ านวน  1  อตัรา 

    7. โรงเรยีนจตรุมติรวทิยาคาร วชิาวทิยาศาสตร ์  จ านวน  1  อตัรา 

    8. โรงเรยีนศรกีระนวนวทิยาคม วชิาคณิตศาสตร ์  จ านวน  1  อตัรา 

    9. โรงเรยีนฝางวทิยายน  วชิาคณิตศาสตร ์  จ านวน  1  อตัรา 

   10. โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคม   วชิาภาษาองักฤษ  จ านวน  1  อตัรา 

   11. โรงเรยีนมญัจาศึกษา  วชิาฟิสกิส ์  จ านวน  1  อตัรา 

   12. โรงเรยีนนครขอนแก่น  วชิาฟิสกิส ์  จ านวน  1  อตัรา 

ที่ประชมุ  รบัทราบ   
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         3.1.5 เรื่อง การสอบแข่งขนับุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช่้วย คร ัง้ที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  

     ดว้ย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ไดก้ าหนดปฏิทินการสอบแข่งขนับุคคล      

เพื่อบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการ เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช่้วย  คร ัง้ที่ 1  ปี พ.ศ.2559 

พรอ้มกนัทกุเขต  ก าหนดการดงัน้ี 

   1. ประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนั ภายในวนัจนัทรท์ี ่ 28  มนีาคม  2559 

   2. รบัสมคัรสอบแขง่ขนั วนัจนัทรท์ี ่4 – วนัอาทติยท์ี ่ 10  เมษายน 2559 

( ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ ) 

   3. ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิ์สอบแขง่ขนั ภายในวนัพธุที ่ 20  เมษายน  2559 

   4. สอบขอ้เขยีน  วนัเสารท์ี ่ 7  พฤษภาคม  2559  

       ภาค ก ความรอบรู ้และความสามารถท ัว่ไปและความรูค้วามสามารถเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณธรรม

จรยิธรรม และอดุมการณข์องความเป็นครู   มาตรฐานวชิาชพี             

       ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง  วนัอาทติยท์ี ่ 8  พฤษภาคม  2559 

   5. สอบสมัภาษณ ์  

     ภาค ค  ความเหมาะสมกบัต าแหน่งและวชิาชพีวนัจนัทรท์ี ่9 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

   6. ประกาศผลการสอบแขง่ขนั  ภายในวนัจนัทรท์ี ่ 16  พฤษภาคม  2559 

ที่ประชมุ รบัทราบ   

          3.1.6  เรื่อง การบรรจุและแต่งตัง้ผูส้อบแข่งขนัได ้

              ดว้ย ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  25  จะด าเนินการบรรจุและแต่งตัง้ผูส้อบแข่งขนัไดท้ี่ขึ้น

บญัชไีว ้ ตามประอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ลงวนัที ่28 เมษายน 2557 และประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษา เขต 25 ลงวนัที ่12 พฤษภาคม  2558  จ านวน 24  อตัรา  ดงัน้ี       

   พลศึกษา  บรรจ ุ 2  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนน า้พองพฒันศึกษา 

    โรงเรยีนบา้นลานวทิยาคม 

   คอมพวิเตอร ์บรรจ ุ2 อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนศรกีระนวนวทิยาคม 

    โรงเรยีนผาขามวทิยายน 

   สงัคมศึกษา  บรรจ ุ3 อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคม 

    โรงเรยีนบา้นไผ่ศึกษา 

    โรงเรยีนท่าศาลาประชานุสรณ ์

   เคม ี บรรจ ุ 1  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนทุ่งใหญ่รตันศึกษา 

   ศิลปศึกษา  บรรจ ุ 3  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนจตรุมติรวทิยาคาร 

    โรงเรยีนทุ่งใหญ่รตันศึกษา 

    โรงเรยีนผาขามวทิยายน 
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   วทิยาศาสตร ์ บรรจ ุ1  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคม 

   คณิตศาสตร ์ บรรจ ุ 2  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนบวัแกว้พทิยาคม 

    โรงเรยีนท่าศาลาประชานุสรณ ์

   ภาษาองักฤษ  บรรจ ุ 4  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนน า้พองพฒันศึกษา 

    โรงเรยีนกดุขอนแก่นวทิยาคม 

    โรงเรยีนประชารฐัพฒันาการ 

    โรงเรยีนหนองขามพทิยาคม 

   ชวีวทิยา  บรรจ ุ3  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนศรกีระนวนวทิยาคม 

    โรงเรยีนน า้พองพฒันศึกษา 

    โรงเรยีนบา้นลานวทิยาคม 

   พสิกิส ์ บรรจ ุ 3  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนเหลา่ใหญ่นาขา่วทิยาคม 

    โรงเรยีนบา้นไผ่ศึกษา 

    โรงเรยีนหนองขามพทิยาคม 

   นาฏศิลป์  บรรจ ุ 1  อตัรา ดงัน้ี 

    โรงเรยีนนาจานศึกษา  

 

  โดยใหม้ารายงานตวัและเลอืกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตัง้ ในวนัที่  29  มกราคม 2559  เวลา 08.30  – 

10.00 น. ณ  กลุม่บรหิารงานบคุคล  ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25 

ที่ประชมุ  รบัทราบ   

                

   3.1.7  เรื่อง การคดัเลือกสถานศึกษาป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวลัเสมา 

ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 

   ตามที่ ศูนย์อ านวยการป้องก ันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปส.ศธ.)             

ไดจ้ดัท ารางวลัเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวลัเสมา ป.ป.ส. เพื่อเป็นขวญัและ

ก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตัิงานที่เสียสละและอุทิศตนท างานดว้ยความมุ่ งม ัน่  และส่งผลใหส้ถานการณ์แพร่ระบาดในสถานศึกษามี

ประสทิธภิาพและผูเ้สพรายใหมล่ดลง  โดยผลงานดเีด่น ปีการศึกษา 2557  ก าหนดมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ  ในเดือนมนีาคม 

2559  และส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไดป้ระชาสมัพนัธใ์หส้ถานศึกษาในสงักดัที่สนใจ  จดัท าเอกสาร

ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินฯ ภายในวนัที่ 26 มกราคม 2559  และน าเสนอผลการด าเนินงาน  ณ หอ้งประชุม สพม.25  

ประเภทสถานศึกษา/วนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2559, ประเภทบคุคล/วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2559  นัน้ 

     เน่ืองจากวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2559  ตรงกบัการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดบัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด   ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   จึงขอเลือ่นการ

ประเมนิฯ  ประเภทบคุคล  “เป็น” วนัที ่  2 กมุภาพนัธ ์2559  เวลาและสถานทีค่งเดมิ 
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ที่ประชมุ  รบัทราบ   

                    3.1.8 เรื่อง  ขอขอบคุณการรบัเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตัน์ราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวดี  

องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

       ตามที่  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันฺราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี  องคป์ระธานโครงการโดย TO 

BE NUMBER ONE เสดจ็เปิดศูนยเ์พือ่นใจ ณ โรงเรยีนกลัยาณวตัร เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2558 นัน้       

                      ในการน้ี  ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ขอขอบคุณโรงเรยีนในสงักดัทุกโรงเรียนทึ่ได ้

ใหค้วามร่วมมอืเขา้ร่วมกิจกรรมและเผา้รบั-ส่งเสด็จ และสมทบเงนิทูลกลา้ถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน ราชกญัญาสิริ

วฒันาพรรณวดี   เป็นเงินท ัง้สิ้ น   423,585 บาท  (สี่แสนสองหมื่นสามพนัหา้รอ้ยแปดสิบหา้บาทถว้น)   ส าหรบั

ใบเสร็จรบัเงนิ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ก าลงัด าเนินการประสานกบัโครงการ     TO BE NUMBER ONE  

เพือ่ด าเนินการออกใบเสรจ็รบัเงนิต่อไป  

ที่ประชมุ รบัทราบ  

                3.1.9  เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันักเรียน ปีการศึกษา  2559 

              ตามที ่ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ไดป้ระกาศนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการรบั

นกัเรยีน ปีการศึกษา 2559 เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2558  และส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

ไดป้ระกาศนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการรบันกัเรียน  ปีการศึกษา 2559     ลงวนัที่ 15 กนัยายน  2558  และไดแ้จง้

สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการและถอืปฏบิตัิตามประกาศ ท ัง้ 2 ฉบบั   โดยเคร่งครดัเรียบรอ้ยแลว้นัน้ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิ

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  จงึขอชี้แจงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

                     1) วธิกีารรบันกัเรยีน ปีการศึกษา 2559  

                    (1)  โรงเรียนท ัว่ไป ใหร้บันกัเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมคัรเขา้เรียนทุกคน ถา้ยงัไม่เต็มใหร้บัเด็กนอก

เขตพื้นทีบ่รกิารได ้ กรณีทีม่ผูีส้มคัรเกนิจ านวนทีร่บัได ้ ใหใ้ชว้ธิกีารจบัฉลาก  

                ในกรณีทีค่ณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้

พื้นฐาน เหน็ชอบใหม้กีารสอบคดัเลอืกนกัเรียน เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหเ้สนอ     รอ้ยละของการคดัเลอืก 

และก าหนดเกณฑพ์จิารณาคดัเลอืกผูส้มคัรจาก (1) คะแนนสอบที่ใชข้อ้สอบ  ของโรงเรียน   รอ้ยละ 80  (2) คะแนน O-

NET รอ้ยละ 20 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใชข้อ้สอบของโรงเรียน 5 วชิาหลกั คิดคะแนนเป็นรอ้ยละ 

80    (2) คะแนน O-NET  5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้คิดคะแนนเป็นรอ้ยละ 20 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา   

              (2) โรงเรียนที่มอีตัราการแข่งขนัสูง  มจี  านวนผูส้มคัรเกินกว่าจ านวนนกัเรียนที่โรงเรียนสามารถรบัได ้

จ  านวนมาก จะตอ้งเสนอสดัส่วนและวธิกีารต่อคณะกรรมการรบันกัเรียนของโรงเรียน  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา โรงเรียนที่มอีตัราการแข่งขนัสูงใหก้ าหนดสดัส่วน

การรบันกัเรยีน ดงัน้ี  

     (2.1) การรบันักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ใหร้บันักเรียนในเขตพื้ นที่บริการไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  4 0        

โดยวธิีการจบัฉลาก  ในกรณีมนีกัเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถงึรอ้ยละ 40 ใหร้บันกัเรียน  ในเขตพื้นที่บริการ      เขา้เรียน

ทกุคนและน าสดัส่วนทีเ่หลอืไปรบันกัเรยีนท ัว่ไปในขอ้ 2) จนครบจ านวนทีป่ระกาศรบั   

   ในกรณีที่คณะกรรมการรบันกัเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้

พื้นฐาน เหน็ชอบใหม้กีารสอบคดัเลอืกนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหเ้สนอรอ้ยละของ

การคดัเลือก และก าหนดเกณฑพ์ิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรจาก (1) คะแนนสอบที่ใชข้อ้สอบของโรงเรียนรอ้ยละ 80  (2) 

คะแนน O-NET รอ้ยละ 20 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบทีใ่ชข้อ้สอบของโรงเรียน  5  วชิาหลกั  คิดคะแนน
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เป็นรอ้ยละ 80  (2) คะแนน O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้คิดคะแนนเป็นรอ้ยละ  20 โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา ท ัง้น้ี  จะตอ้งมโีรงเรยีนคู่พฒันา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียน

ดปีระจ าต าบล  และโรงเรยีนดปีระจ าอ าเภอ รองรบันกัเรยีนทีส่อบคดัเลอืกไมไ่ด ้อย่างเพยีงพอภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา   

     (2.2)  การรบันกัเรยีนท ัว่ไป (นกัเรยีนในเขตพื้นทีบ่รกิารรวมกบันกัเรยีนนอกเขต พื้นทีบ่รกิาร)  

          ใหร้บันกัเรียนท ัว่ไปไม่เกินรอ้ยละ 60  โดยก าหนดเกณฑพ์ิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรจาก (1)  

คะแนนสอบทีใ่ชข้อ้สอบของโรงเรียน รอ้ยละ 80  (2) คะแนน O-NET รอ้ยละ 20 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนน

สอบทีใ่ชข้อ้สอบของโรงเรยีน 5 วชิาหลกั คิดคะแนนเป็นรอ้ยละ 80 (2) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้คิดคะแนน

เป็นรอ้ยละ 20     

     (3) การรบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ   

         ใหร้บันกัเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นตน้  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน   โดยใหร้บันกัเรียนที่มคีวามสามารถพเิศษ

รวมกบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษหรอือื่น ๆ ตามแนวทางทีก่  าหนดไวใ้น ขอ้  5     

     (4) การรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษ  

   ในกรณีที่คณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน เหน็ว่าโรงเรยีนมคีวามจ าเป็นจะตอ้งรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษเขา้เรยีน  ซึง่อาจมไีดห้ลายกรณี  เช่น   

    (4.1) นกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนสอบเท่ากนัในล าดบัสุดทา้ย 

    (4.2) นกัเรยีนทีม่ขีอ้ตกลงในการจดัตัง้โรงเรยีน 

    (4.3) นกัเรยีนทีเ่ป็นผูย้ากไรแ้ละดอ้ยโอกาส 

    (4.4) นกัเรียนที่เป็นบุตรผูเ้สียสละเพื่อชาติหรือผูป้ระสบภยัพิบตัิที่ตอ้งไดร้บัการสงเคราะห์

ดูแลเป็นพเิศษ 

   (4.5) นกัเรียนโควตาตามขอ้ตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พฒันา หรือโรงเรียน

เครอืขา่ย 

   (4.6) นกัเรยีนทีเ่ป็นบตุรขา้ราชการครูและบคุลากรของโรงเรยีน 

   (4.7) นกัเรยีนทีอ่ยู่ในอปุการะของผูท้  าคุณประโยชนใ์หก้บัโรงเรยีนอย่างต่อเน่ือง  

         ใหค้ณะกรรมการร ับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  ข ัน้พื้นฐาน ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบันกัเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอ้มประกาศหลกัเกณฑ์ ก่อนการ

พจิารณาและ  ผลหลงัการพิจารณาใหส้าธารณชนทราบ  และเมือ่ด าเนินการพจิารณากล ัน่กรองแลว้             ใหป้ระกาศ

รายชื่อนกัเรียนที่ไดร้บัการพจิารณาตามเงือ่นไขพเิศษ  ท ัง้น้ี  การพิจารณาเพิ่มจ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง      ใหพ้จิารณาตาม

ความจ าเป็น  ตามแนวทางทีก่  าหนดไวใ้นขอ้  5  

    (5) การรบันกัเรียนของโรงเรียนที่มอีตัราการแข่งขนัสูง ใหร้บัรอบเดียวตามแผนการรบันกัเรียน 

ปีการศึกษา 2559 เพือ่ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนและยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนใหใ้กลเ้คียงกนั  

              2) จ านวนการรบันกัเรยีนต่อหอ้ง   

   (2.1)  โรงเรยีนทีจ่ดัการศึกษาส าหรบัเดก็ปกตหิรอืจดัการศึกษาส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส 

                       ใหโ้รงเรียนรบันกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 และช ัน้มธัยมศึกษาปีที่  4  หอ้งละ 40  คน      หากมี

ความจ าเป็นตอ้งรบัเกิน  ใหร้บัไม่เกินหอ้งละ  50  คน  โดยใหเ้สนอส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาอนุมตัิ  ตาม

เกณฑท์ีค่ณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาก าหนด  

 ทัง้น้ี ใหค้ านึงถงึนโยบายการปรบัลดขนาดโรงเรยีนและขนาดหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม 
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                  (2.2) โรงเรยีนทีจ่ดัการศึกษาดว้ยวตัถปุระสงคพ์เิศษ 

     ใหโ้รงเรยีนรบันกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ  EP MEP ระดบัมธัยมศึกษา หอ้งละไมเ่กนิ 30 คน   

ใหโ้รงเรยีนรบันกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษอื่น ๆ หอ้งละ  36  คน  หากมคีวามจ าเป็นตอ้งรบัเกิน ใหร้บัหอ้งเรียนพเิศษอื่น ๆ ได ้

ไมเ่กนิหอ้งละ  40  คน  โดยใหเ้สนอส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาอนุมตัิ ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการ  เขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาก าหนด   

   (2.3)  โรงเรียนที่มอีตัราการแข่งขนัสูงที่จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ที่มคีวามประสงคจ์ะรบั

นกัเรียนต่อหอ้งสูงกว่าเกณฑป์กติ  ใหเ้สนอแผนการรบันกัเรียนไม่เกินหอ้งละ 50 คน โดยใช ้วิธีการสอบคดัเลอืก การใช ้

คะแนน O-NET การจบัฉลาก เพื่อรบันกัเรียนในเขตพื้นที่บริการและนกัเรียนท ัว่ไป ตามวิธีการที่ก  าหนดส าหรบัแต่ละ

ประเภท ไมน่อ้ยกว่าหอ้งละ 40 คน นอกจากนัน้ ใหร้บันกัเรียนที่มคีวามสามารถพเิศษ นกัเรียนที่มเีงือ่นไขพเิศษ หรืออื่น ๆ 

โดยใหป้ระกาศรบันกัเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทใหช้ดัเจน ท ัง้น้ี ใหเ้สนอส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาอนุมตั ิตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาก าหนด 

 โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคม  ใหเ้ตรยีมขึ้นป้ายประกาศรบันกัเรียน  ตมประกาศและสดัส่วนการรบั 

ที่ประชมุ รบัทราบ  

            3.1.10  เรื่อง การจดัท ารายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสรา้งที่

เกี่ยวขอ้งกบัค่าน ้ ามนัเพิ่มเติม   กรมบญัชีกลาง ขอเรียนว่า  เน่ืองจากราคาน า้มนัดีเซลมแีนวโนม้ลดลงต า่กว่า 20.00  บาท

ต่อลติร  จึงไดจ้ดัท าตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสรา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าน า้มนั  จ านวน  

4  รายการ คือ ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา      ตารางอตัราราคางานดิน  ตารางอตัรา

ราคางานปรบัปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ ส าหรบักรณีราคาน า้มนัดีเซล(โซล่า) ต ัง้แต่ราคา  15.00  – 19.99  บาทต่อลติร 

ส่งผลใหทุ้กหน่วยงานที่ลงนามในสญัญาหลงัวนัที่  14  มกราคม  2559 ตอ้งจดัท าแบบค านวณราคากลางงานก่อสรา้งที่

เกี่ยวขอ้งกบัค่าน า้มนัใหม่ 

                  ท ัง้น้ี  หน่วยงานภาครฐัและผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบ

ค านวณราคากลางงานก่อสรา้งที่เกี่ยวขอ้งไดจ้าก www.gprocurement.go.th  หวัขอ้ “ ขอ้มลูจดัซื้อจดัจา้ง/ราคากลางงาน

ก่อสรา้ง”  ตามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.5/ว 18 ลงวนัที ่ 14  มกราคม  2559  

ที่ประชมุ รบัทราบ  

                 

   3.1.11  เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ รายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิม่เตมิ 

             ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน แจง้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบบัเพิม่เตมิ ( ว 430 ) โดยขยายระยะเวลาก่อหน้ี          และเบกิจ่ายงบประมาณ

ออกไปและใหถ้อืปฏบิตัิโดยเคร่งครดัและทนัตามก าหนดระยะเวลาของมาตรการ มฉิะนัน้งบประมาณอาจถกูพบัไป 

            ส านกังานงบประมาณมหีนงัสอืซอ้มความเขา้ใจมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบบัเพิ่มเติม ตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 

04002/ว 143 ลงวนัที่ 15 มกราคม 2559 และตามหนงัสือ ส านกังบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวนัที่ 13 

มกราคม 2559  

ที่ประชมุ รบัทราบ  
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               3.1.12  เรื่อง การจดัซื้อครุภณัฑ ์

              ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  พิจารณาแลว้เพื่อใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปอย่าง

คุม้ค่า  ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด  จงึใหโ้รงเรยีนทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณด าเนินการ  ดงัน้ี 

              1)  โรงเรียนที่จดัซื้อครุภณัฑ ์หากไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องของผูข้าย หรือเป็นครุภณัฑ ์                ที่

จะตอ้งใชส้อยร่วมกนั ใหพ้ิจารณาราคาแต่ละรายการเป็นหลกั มิใช่การพิจารณาราคา จากราคาเหมารวม        ของ

ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง และใหพ้ิจารณาความส าคญัที่คุณภาพและราคาของครุภณัฑเ์ป็นหลกั           ท ัง้น้ี  หาก

จะตอ้งก าหนดราคาแต่ละรายการครุภณัฑ ์ใหใ้ชร้าคาทีเ่คยซื้อคร ัง้สุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ  หรือใหใชร้าคาตลาด  

โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด โดยปฏบิตัิตามหนงสอืกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 111  ลงวนัที่  17  กนัยายน  

2556  และคู่มอืการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์

              2)  รายงานผลการใชจ่้ายาเงนิงบประมาณ  เพื่อติดตามประเมนิผลการด าเนินการจดัซื้อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ คุม้ค่า เป็นไปโดยประหยดั  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม์ ตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน ศธ 04002/ว 175 ลงวนัที ่20  มกราคม 2559  

ที่ประชมุ รบัทราบ  

                 3.1.13  เรื่อง การค านวณภาษีหกั ณ ที่จา่ยประจ าปี พ.ศ. 2559 

                  ตามที ่ส  านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ใหทุ้กโรงเรียนจดัส่งแบบแจง้รายการเพื่อ

การหกัลดหย่อน ( แบบ ล.ย. 01 ) ภายในวนัที ่20 ธนัวาคม 2558 หากโรงเรียนใดไม่ส่งขอ้มลูดงักล่าว จะขออนุญาตเสมอืน

ว่าไม่มค่ีาลดหย่อน  แต่เน่ืองจากมหีลายโรงเรียนยงัไม่ส่ง ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการต่อได ้   จึงขอใหโ้รงเรียนที่ยงัไม่ส่ง 

ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ส่ง ภายในวนัที ่5 กมุภาพนัธ ์ 2559 

ที่ประชมุ  รบัทราบ และไดด้ าเนินการสง่แบบ ล.ย.01 เรยีบรอ้ยแลว้   

                 3.1.14 เรื่อง การเตรยีมการทดสอบนักเรยีนโดยใชข้อ้สอบกลาง  

ประจ าปีการศึกษา 2558   ส านกัทดสอบทางการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ไดจ้ดัขอ้สอบกลาง ส าหรบั

นกัเรียนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมธัยมศึกษาปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 2  โดยก าหนดชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2      

ใชข้อ้สอบกลางในวชิาภาษาไทย ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่4 และ 5  ใชข้อ้สอบกลาง 3 วชิาไดแ้ก่ คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และ

ภาษาไทย  ส าหรบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 2 ใชข้อ้สอบกลาง  5 วิชา  ไดแ้ก่ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

ภาษาไทย  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ   

             การด า เ นินก ารจ ัดสอบให ้จ ัดสอบพร ้อมกัน  สพม .25  ได ้ก า หนดว ันท ากา รทดสอบโดย                    

ใชข้อ้สอบกลางในวนัที ่29 กมุภาพนัธ ์และ 1 มนีาคม  2559  ดงัตารางเอกสารแนบหนา้ 39  

             ส าหรบัรายละเอยีดการด าเนินการ จะเรยีนเชญิผูเ้กี่ยวขอ้งประชมุชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เมือ่ส  านกั

ทดสอบทางการศึกษาไดแ้จง้แนวทางการปฏบิตั ิและชดุขอ้สอบใหเ้ขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ที่ประชมุ  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

             3.1.15 เรื่อง การสมคัรโรงเรยีนเครอืข่ายสะเตม็ศึกษา   

          ตามที่ ศู นย์ส ะ เต็ม ศึกษาภาคตะว ันออก เ ฉีย ง เห นือ  ตอนบน 2  ศูนย์โ ร ง เ รียนแ ก่นนครวิทยาล ัย                    

ไดร้บัมอบหมายจากสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

ใหด้ าเนินโครงการสะเตม็ศึกษา สรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันากจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ตลอดจนพฒันาครู บุคลากรดา้นสะเต็มและทูตสะเต็มในภูมิภาคใหม้ีความเขม้แข็งในการจดัการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
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         ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ขอใหท้กุโรงเรยีนในสงักดัสมคัรเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  

ท ัง้น้ีสามารถdownlond ใบสมคัรไดท้ี่ http://www.stemedthailand.org/ หรือ http://www.stemedthailand.org/wp-

content/upload/2015/04/STEM-Education.pdf  โทรศพัท ์0 4322 5636  โทรสาร 0 4322 5637 

ที่ประชมุ  รบัทราบ 

             3.1.16 เรื่อง  การรบัสมคัรโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ในปีการศึกษา 2559  

ตามที ่รมต.ศธ.ศธ. (พลเอกดาวพ์งษ ์ รตันสุวรรณ)  มนีโยบาย “ลดเวลาเรยีน  เพิม่เวลารู”้ โดยเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภายใน 14.00 น. และน าร่องการด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  รอ้ยละ10 ของจ านวน สถานศึกษาในสงักดั  

และส าหรบัปีการศึกษา 2559  ใหพ้ิจารณาโรงเรียนที่สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ รอ้ยละ 50 ของจ านวนสถานศึกษาสงักดั   

โดยแบง่ตามเกณฑแ์ละขนาดของโรงเรยีน ซึง่ ส  านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ไดด้ าเนินการรบัสมคัรและมี

โรงเรยีนสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 โรงเรยีน  ดงัน้ี 

 

 โรงเรยีนขนาดเลก็     จ านวน  18  โรงเรยีน    

1.  ขอนแก่นวทิยายน 3   10 .   กา้นเหลอืงวทิยาคม   

2.  เทพศิรนิทร ์ขอนแก่น   11.    ดงมนัพทิยาคม   

3. กู่ทองพทิยาลยั    12.    ดงบงัวทิยายน    

4. โคกนางามพทิยาสรรพ ์   13.    ล  าน า้พอง    

5. มธัยมโพนเพก็    14.    จระเขว้ทิยายน 

6. โนนขา่วทิยา    15.    มธัยมตลาดใหญ่วทิยา 

7. เบญจมติรวทิยา    16.    หนองเสาเลา้วทิยาคาร 

8. ไตรคามวทิยา    17.    ผาขามวทิยายน 

9. โนนสะอาดวทิยาคาร   18.    ซ ายางวทิยายน 

          โรงเรยีนขนาดกลาง   จ านวน  12  โรงเรยีน    

1. ฝางวทิยายน  7.     ประชารฐัวทิยาเสรมิ 

2. บา้นลานวทิยาคม  8.     น า้พองพฒันศึกษา รชัมงัคลาภเิษก 

3. บา้นไผ่พทิยาคม  9.     เขาสวนกวางวทิยานุกูล 

4. เปือยนอ้ยศึกษา  10.   เวยีงนครวทิยาคม 

5. ชนบทศึกษา  11.   กดุขอนแก่นวทิยาคม 

6. แวงใหญ่วทิยาคม  12.   นาจานศึกษา 

          โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ    จ านวน  3  โรงเรยีน 

1. ศรกีระนวนวทิยาคม 

2. หนองเรอืวทิยา 

3. ชมุแพศึกษา 

 

 วนัที ่28  มกราคม 2559  ร่วมชม E-TV  รมว.ศธ เวลา  10.00-12.00 น. 

ที่ประชมุ  รบัทราบ 
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            3.1.17เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนตามนโยบายในการ

ปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 

        ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน โดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ก าหนดใหโ้รงเรียนบนัทึกการรายงานผลการด าเนินงานตามจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2 558 

ภายในวนัที่ 31 มนีาคม 2559 โดยใชร้หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของ TippleAผ่านระบบออนไลนท์ี่ http://school.stabdb.com 

โดยใชแ้บบวดัและประเมนิผลตามที่ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานก าหนด  ท ัง้น้ีส  านกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษาจะเปิดระบบใหร้ายงานออนไลน ์ต ัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์–31 มนีาคม  2559 ท ัง้น้ีสามารถสอบถาม รายละเอียดไดท้ี ่

ศน. จนิตนา  คงอานนท ์  โทร 086-229-8236 

ที่ประชมุ รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

            3.1 .18   เรื่ อ ง   ผลการประเ มินสถานศึกษาแบบอย่างการจ ัดกิจกรรมการเรียน รู ้                 

และการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี พ.ศ. 2558 

         ดว้ยศูนยข์บัเคลื่อนการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส านกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษาไดส้รุปคะแนนการประเมนิสถานศึกษาแบบอย่างการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้ละการบริหารจดัการตามหลกั

ปรชัญาของ เศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี พ.ศ. 2558  เรยีบรอ้ยแลว้ และมโีรงเรียนในสงักดั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 25  

จ านวน 37 โรงเรียนมคีะแนนผ่านการประเมนิ ซึ่งขณะน้ีไดต้รวจสอบ ยนืยนั ความถูกตอ้งของชื่อ – สกุล ผูบ้ริหาร และชื่อ

สถานศึกษาเพือ่ประกาศอย่างเป็นทางการอีกคร ัง้  รายละเอยีดตามเอกสารแนบหนา้ 40  

      สรุปโรงเรียนในสงักดั สพม. 25  มโีรงเรียนที่ผ่านการประเมนิเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจดั

กิจกรรมการเรียนรูแ้ละการบริหารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ โดยมรีายละเอียด

ดงัน้ี 

    ปี พ.ศ. 2550     จ านวน    2   โรงเรยีน 

             ปี พ.ศ. 2552     จ านวน    7   โรงเรียน 

             ปี พ.ศ. 2554     จ านวน    4   โรงเรยีน 

             ปี พ.ศ. 2555     จ านวน   14   โรงเรยีน 

             ปี พ.ศ. 2556     จ านวน   20  โรงเรยีน 

             ปี พ.ศ. 2558     จ านวน   37   โรงเรยีน 

ที่ประชมุ  รบัทราบ 

   3.1.19  การเตรียมการส าหรบัรายวิชาที่ไม่ไดส้อบ O-NET  3  วิชา  คือ  สุขศึกษาและพล

ศึกษา  ,  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  เพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพโรงเรยีนทดสอบโดย ม ี 4  รูปแบบ  

  

ที่ประชมุ  รบัทราบ        

   3.1.20  เรื่อง การใชง้านระบบ Smart OBEC และ Smart Area    

                    ดว้ย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดพ้ฒันาระบบรบั – ส่งหนงัสือราชการระหว่าง

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา Smart OBEC  และรบั – ส่งหนงัสอืราชการ

ระหว่างส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา Smart Area แทนระบบส านกังานอิเลก็ทรอนิกส ์   (e-office เดิม) 

โดยก าหนดเริ่มใชง้านตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

                    เพื่อใหก้ารใชง้านระบบ Smart OBEC และ Smart Area เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ   จึงขอเชิญท่าน

หรือผูแ้ทน และเจา้หนา้ที่คอมพิวเตอรจ์  านวน 1 คน เขา้รบัฟงัการใชง้านระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
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(School Management System : SMSS) ในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2559  ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา อ าเภอชุมแพ 

จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบ Smart OBEC  ที่ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานมนีโยบายให ้

หน่วยงานในสงักดัน ามาใชแ้ทน    ระบบ e-Office เดมิต ัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

ที่ประชมุ รบัทราบและด าเนินการแจง้ผูเ้ขา้รบัการประชุมเรียบรอ้ยแลว้ 

   3.1.21  การมอบหมายงานในหนา้ที่พเิศษ 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ (รายละเอยีดตามเอกสารดงัแนบ) 

   3.1.22  การสอบปลายภาคเรยีน  มอบหมายงานวชิาการ  จดัท าตารางสอบปลายภาค 

ที่ประชุม  รบัทราบ ก าหนดการสอบปลายภาคเรยีนในวนัที่ 2-4  มี.ค.2559 

   3.1.23  การพฒันาการเรยีนการสอนเพือ่เพิม่ผลคะแนน GPA       2.98 

ที่ประชุม  รบัทราบ  และถอืปฏบิตัิ  

   3.1.24  การสอบ O-NET 

ที่ประชมุ  รบัทราบ  การตวิ O-NET  ของนักเรยีนชัน้ ม.3  ในวนัที่ 25-26  ก.พ.2559 และชัน้ ม.6 ในวนัที่ 4-5 ก.พ.2559 

   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไดก้ าชบัเรื่องความปลอดภยัของนักเรยีน และความเรยีบรอ้ยของการแต่งกายนักเรยีน 

   3.1.25  การประชุมเชิงปฏบิตัิการการจดัท าแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตัิการ ในวนัที่ 12 – 14 

ก.พ. 2559   ณ  อ าเภอภเูรอื   จงัหวดัเลย 

ที่ประชมุ  รบัทราบ  และผูอ้ านวยการโรงเรยีน  แจง้ใหค้ณะครูเขา้ร่วมการประชุม  พรอ้มทัง้สอบถามเรื่องการจดัเตรียมรถ

ในวนัเดินทาง   

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอเพือ่พจิารณา  

 4.1  การจดันิทรรศการผลงานทางวชิาการเปิดร ัว้โรงเรยีน (Open  house)  วนัที ่ ๑๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

ที่ประชุม ผูอ้ านวยการ วสนัต ์ ลาจนัทึก  แจง้ใหท้ าหนังสอืเชิญนายอ าเภอหนองนาค า  มาเป็นประธานในพธิีเปิด  และ

มอบหมายงานกลุ่มบริหารทัว่ไป  เพื่อด าเนินการท าหนังสือเชิญผูอ้ านวยการโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองนาค า         

น านักเรยีนมาร่วมชมงาน  โดยมีค่ารถส าหรบัการเดินทาง   

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่อง อืน่ๆ 

 5.1 การไปศึกษาดูงานโรงเรยีนกดุขอนแก่นวทิยาคม  ในวนัศุกรท์ี ่5  กมุภาพนัธ ์2559 

  - ช่วงเชา้   การเงนิและพสัดุ  

ที่ประชมุ รบัทราบ และมอบหมายหวัหนา้แผนงานและงบประมาณประสาน น าคณะเขา้ศึกษาดูงานในวนัดงักล่าว 

 5.2  เงนิปนัผล  สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รู แจง้รบัเงนิปนัผลในวนัที่ 8 ก.พ. 2559 

ที่ประชมุ  รบัทราบ 

 5.3  นายฟ้าสาง  ค าทองเขียว  หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  น าเสนอที่ประชุมทราบเรื่องการศึกษาดูงานที่

โรงเรยีนกดุขอนแกน่วทิยาคม 

ที่ประชมุ  รบัทราบ  

 5.4  นางรชันีกร  สอนศรี  แจง้คณะครูทุกท่านไดจ้ดัท าแบบประเมิน SDQ เพื่อคดักรองนักเรียน  ก าหนดส่งใน

วนัที่ 15  ก.พ. 2559 

ที่ประชมุ   รบัทราบ 

     ปิดประชมุ เวลา  18.00 น.  

 

   


