รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 96 ปี อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
******************************
***ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย***
***ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมร้องเพลงชาติไทย***
***โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นากล่าวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ***
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นายศังกร
ว่าที่ร้อยตรีนพดล
นายกรุณพล
นางยุพา
นายสมนึก
นายสมปอง
นางชรินทร
นายยงยุทธ
นายภิญโญ
นายสมมารถ
นายโชติ
นายสมชาย
นายจุมพล
นางสาวอมราพร
นายอาคม
นายสุรศักดิ์
นายกริชานันท์
นายชอบ
นางสาวอุไรวรรณ
นายวรวุธ
นายมนทิพย์
นางจารุ
นายติระ
นายอานาจ
นายยงยุทธ
นายภิญโญ
นางสุวณี

รักชูชื่น
รักษ์แก้ว
พราหมเภทย์
พรเศรษฐ์
อ้นเพ็ชร
ห่วงจริง
เศรษฐ์วิชัย
ปูขาว
จินตนปัญญา
ผดุงอรรถ
จิตขาว
อินทรโชติ
ทวีตา
เชาวนาพันธุ์
โพชสาลี
ยี่หลัก
ลันดา
มุกดา
ทองเสน่ห์
น้าผุด
ทรงกิติพิศาล
สุทธิปรีชานนท์
ไกรเทพ
แก้วรักษ์
มณีโชติ
พุดจีน
อึ่งวรากร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าผุด
ผู้อานวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังวิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา
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นายสุธรรม
นายเฉลิมรัฐ
นางสาวนวลแสง
นายสุมิตร
นายประพันธ์
นายวิโรจน์
นายประสิทธิ์
นายสุเทพ
นางฉวีวรรณ
นางวรรณดี
นายธนูศักดิ์
นางสาวขนิษฐา
นายชื่น
นายสัจจะ
นายชวลิต
นายกิตติ
นายอาทิตย์
นายสมศักดิ์
นายทนงศักดิ์
นายอวิรุทธ์

ใส้เพี้ย
แก้วนาเส็ง
สูคีรี
สามห้วย
งานดี
วุ่นแก้ว
พนประชาเชษฐ์
ตั้นเอง
รักษ์แก้ว
เกตแก้ว
พยัฆเนตร
อานักมณี
ปลอดใจดี
เอียดศรีชาย
เลิศเกียรติวงศ์
วิชัยดิษฐ
บิลสัน
ณ ถลาง
เรืองแก้ว
กิตติวรรุทธิ์

ผู้อานวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยยอด
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมเบญจา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
รองอานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายปฐม

ภาโอภาส

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. นางบุญเรือน
3. นางกันยา
4. นางดวงฤดี
5. นายประยุทธ์
6. นางสาวนันทรัฐ

สินสุวรรณ
ปานจันทร์
ใจสมุทร
ลีลาวรกุล
โขขัด
คงดา

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายศั งกร รั กชูชื่น ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธาน
ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบเงินช่วยเหลือบ้านพักครูโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูลถูกไฟไหม้
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 14.45 น. ได้เกิดเพลิงไหม้ บ้านพักครูโรงเรียน
อามาตย์ พานิ ชนุ กูล อาเภอเมือง จั งหวัดกระบี่ ซึ่งบ้านพั กหลั งดั งกล่ าวมีนายกวีวัฒน์ เจริ ญหิ รัญกฤต ต าแหน่ ง
ครูชานาญการ ในขณะที่เกิดเหตุมีสมาชิกในครอบครัวพักอาศัยอยู่ และชาวบ้านได้ช่วยเหลือครอบครัวของครูกวีวัฒน์
เจริญหิรัญกฤต ออกมาจากบ้านซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
และร่วมบริจาคเงินผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดังนี้ 1. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
2. โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์ 3. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 4. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 5. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
6. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ทั้งนี้ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และขอขอบคุณ
โรงเรียนที่ช่วยเหลือบริจาคโดยตรงกับโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
ที่ประชุม : รับทราบ
2. หนึ่งครู หนึ่งกิจกรรม
นายประพันธ์ งานดี ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นาเสนอการจัดการเรียน
การสอน “หนึ่ งครู หนึ่ งกิจกรรม” เป็ นกิ จกรรมที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย กระบี่ ก าหนดให้ ครูทุ ก คน
ทากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนอกจากตารางการเรียนการสอนปกติ รายงานให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบทุกภาคเรียน
มีการจั ดกิจ กรรมอะไรบ้ างในหนึ่ งภาคเรี ย น ซึ่ งเป็น กิจกรรมที่ส อดคล้ อ งรับกั บการลดเวลาเรีย นเพิ่ม เวลารู้
เป็นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้หลากหลาย เช่น กิจกรรมลานละครไปแสดงประกอบเรื่องเทศนมหาชาติ
กิจกรรม OTOP ของโรงเรียน คือการทาเบเกอรี่ การจัดการเรียนการสอน DLIT โดยเน้นทางด้านสายอาชีพ
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาถ่ายทาคลิปการจัดการเรียนการสอน DLIT เป็นต้น
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อวั น ที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อิ น กรุ งเทพมหานคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นแนวปฏิบัติให้ดาเนินการให้ถึงเป้าหมายให้ได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. นั กเรี ยนประท้ วงครู , ผู้ บริ หารสถานศึ กษา มี มากขึ้ น ซึ่ งเกิ ดจากความขั ดแย้ งระหว่ าง
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู แล้วยืมมือนักเรียน เหตุเกิดจากเรื่องผลประโยชน์ การใช้เงิน
ทาให้ความศรัทธาตกต่า ต้องรีบป้องกันและแก้ไข สาเหตุทาให้ O – Net ตกต่า เกิดจากผู้บริหารทุกระดับ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้แก้ปัญหาได้ ขอให้ดาเนินการโดยการเน้นย้าในที่ประชุมหรือการ
ออกเยี่ยมโรงเรียนรับฟังปัญหา
2. เรื่อง นโยบาย ข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลไม่ถึงครู ครูไม่รู้ เช่น นโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การซ่อมบ้านพักครู เป็นต้น โดยแจ้งให้ครูทุกคนได้รับรู้ด้วย
3. เรื่องนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาก 300 กว่าโรงเรียน ในปี 2559 จะจัดให้ได้ จานวน
15,000 โรง โดยเพิ่มจากโรงเรียนคู่ขนาน และโรงเรียนที่สมัครใจ
/4. เรื่องนโยบาย...
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4. เรื่องนโยบายประชารัฐ คือ เรื่องงานที่รัฐจะร่วมมือกับเอกชน รวม 12 งาน ด้านการศึกษา
ที่เกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาวะผู้นา”
เริ่มต้น 7,000 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก, ขนาดกลาง ในระดับตาบล โดยโรงเรียนสมัครใจร่วม
วันที่ 28 มกราคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงนาม MOU กับบริษัท CP
โดยเน้นพัฒนาด้าน ICT หลักสูตร ครู ผู้บริหาร
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 กลุม่ อานวยการ : นายชาญณรงค์ สินสุวรรณ
3.1.1 ยานพาหนะ
การมอบอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับรถยนต์
ด้ว ย เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ได้ มอบอานาจให้ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ตามคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 581/2547 เรื่องมอบอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับรถยนต์
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
ที่ประชุม : รับทราบ
3.1.2 งานประชาสัมพันธ์
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดตรัง ปี 2559
ด้วยจังหวัดตรังได้จัดทาโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559
เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ รวมทั้ งเสริ มสร้างจิตส านึ กในการมีส่ วนร่ วมจั ดการและแก้ ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย โดยการนาของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนาไปกาจัด รวมทั้งเปิด
โอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการประกวด
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับจังหวัด 2) ระดับภูมิภาค 3) ระดับประเทศ
หากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ยื่นใบสมัครพร้อมนาส่งสิ่งประดิษฐ์ได้ที่สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
ที่ประชุม : รับทราบ
/3.2 กลุ่มบริหาร...
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3.2 กลุม่ บริหารงานบุคคล : นางกันยา ใจสมุทร
3.2.1 งานวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ การเสนอขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะทุกวิทยฐานะ
การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู สายงานการสอนที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2559 อนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู สายงาน
การสอนที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 94 อัตรา ประกอบด้วย
ตาแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด จานวน 53 อัตรา และตาแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 41
อัตรา และในจานวนตาแหน่งว่าง จานวน 53 อัตรา ได้กาหนด
เป็นตาแหน่งว่างสาหรับใช้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 จานวน 23 อัตรา
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตาแหน่งว่างสาหรับดาเนินการสอบคัดเลือกฯ แจ้งยืนยันข้อมูลความต้องการ
วิชาเอก พร้อมกับแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศตาแหน่ง
ว่างสาหรับการสอบคัดเลือกฯ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.2 งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2.2.1 รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา โดยให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดิมมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนางานจนเกินผลที่ปรากฏที่ชัดเจน
จึงมีมติกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นั้น
ทั้งนี้ คาร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายใหม่ กาหนดให้ยื่นได้เพียง 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1
– 31 มกราคม โดยจะพิจาณาย้าย 2 ครั้ง คือ ในเดือนเมษายน และเดือนกันยายนของปี นั้น ยกเว้นกรณีมีความ
จาเป็น คาร้องขอย้ายดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปี นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 13 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ในการประชุม ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ประกาศรายละเอียดประกอบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีย้ายปกติ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
/ประธาน...
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ประธาน : ชี้แจงเพิ่มเติมขอให้ผู้บริหารโรงเรียนนาเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถูกต้องด้วย และช่วยตรวจสอบการเขียนคาร้องขอย้ายและ
คุณสมบัติเบื้องต้นของครูภายในโรงเรียนก่อนส่งมาถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.2.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้เห็นชอบให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือก
จากครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตาม
ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอานาจอนุมัติ
ให้สาเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
จานวน 28 อัตรา (ร้อยละ 25 ของตาแหน่งว่างข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน ปี 2558 และตาแหน่งว่างคงเหลือ
จากการดาเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 จานวน 5 อัตรา) สาหรับวิชาเอกและจานวนอัตรา
ที่เปิดคัดเลือกฯ จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป โดยมีกาหนดการ ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2. รับสมัครคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์
2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
วันจันทร์ที่ 29 – วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
4. ประเมินประวัตแิ ละผลงาน
5. สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
6. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
7. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
ประธาน : ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจความถูกต้องและคัดกรองก่อนพนักงานราชการในสังกัดท่านจะมาสมัคร
สอบเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดังนี้ 1. ใบประกอบวิชาชีพให้ถูกต้อง 2. การลงนาม
ในสัญญาจ้างให้ถูกต้อง รายละเอียดของสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างเฉพาะสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่านั้น
ที่ประชุม : รับทราบ
/3.2.3 งานพัฒนา...
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3.2.3 งานพัฒนาบุคลากร
การมอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอานาจการอนุมัติการเดินทาง
ไปราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาอนุมัติการ
เดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้างทุกตาแหน่ง และพนักงานราชการ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาเป็น ไปด้ว ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แจ้งให้โรงเรียนจัดทาหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้าราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานราชการทุกตาแหน่ง โดยส่ งคาขออนุญาตไปราชการไปยั งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผ่านระบบ My Office ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งให้รายงาน
การอนุ มัติเดินทางไปราชการผู้ อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตาแหน่งไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
เพื่อให้การดาเนินการขออนุญาตของข้าราชการและลูกจ้างทุกตาแหน่ง เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดทาระบบการบันทึกการขอ
อนุญาตไปราชการของผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตาแหน่งผ่านระบบ
My Office ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2559 สาหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ

3.3 กลุม่ นโยบายและแผน : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
3.3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณ
3.3.1.1 การของบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณปี 2560 ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักครูงบประมาณโรงเรียนละไม่เกิน 200,000 บาท
หลักเกณฑ์
1. ไม่ซ้ากับที่เสนอขอซ่อมแซมบ้านพักครูงบประมาณปี 2559 จานวนเงิน 250,000 บาท
2. ครูพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้กรอกข้อมูลในระบบ beudget60.jobobec.in.th
ตามวัน เวลา ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดงบประมาณในการกรอกข้อมูลโรงเรียนละ 200,000 บาท จานวน 34 โรง เสร็จเรียบร้อย
ก่อนวันที่ 6 มกราคม 2559 โดยตัดโรงเรียน 10 โรง ข้อ 1) เพื่อมิให้โรงเรียนเสียสิทธิ์และได้มีหนังสือ
ให้โรงเรียนจัด ทา ปร. 4 ปร.5 ปร.6 ส่งวันที่ 8 มกราคม 2559 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 ส่งเอกสารโดยตรวจสอบและรั บ รองความถูกต้องถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559) มีโรงเรียนจัดทา ปร.4 ปร.5 ปร.6 ส่งจานวน 32 โรง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 21 โรง รายงานจานวนนักเรียน
ที่เรียนอิสลามศึกษา จานวนคาบที่สอน ชื่อครูผู้สอนเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในภาคเรียน
/ที่ 1/2559...
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ที่ 1/2559 ต่อไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้สรุปส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 ภาคเรียน
ที่ 2/2558 เป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 จะดาเนินการจัดสรรให้โรงเรียนตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.1.3 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการส่งเอกสาร ปร.4 ปร.5 ปร.6
ในการแจ้งให้โรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม กลุ่มนโยบาย
และแผนได้ส่งโปรแกรม ปร.4 ปร.5 ปร.6 ให้โรงเรียนทุกโรงและได้ชี้แจงขั้นตอนให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทา
ปร.4 ปร.5 ปร.6 ทราบ เรื่องวิธีการและการส่งเอกสาร (ทุกครั้งที่มีการนัดจัดทา ปร.4 ปร.5 ปร.6) ซึ่งส่งได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง E-mail (ต้องโทรศัพท์ประสานงานให้เจ้าของ Mail ทราบด้วย) ทางระบบ My Office หรือส่ง
เอกสารโดยตนเอง (หากสะดวก) แต่ทุกช่องทางจะต้องมีลายมือชื่อผู้ประมาณราคา และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
ตามแบบที่กาหนดใน ปร.
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.1.4 การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี
(2561 - 2563) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 13 ได้ จัด ท าแผนความ
ต้องการโดยกรอกข้อมูลลงใน beudget61-63.jobobec.in.th และส่งเอกสารตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผลการดาเนินงานจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.1.5 การของบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณปี 2559 ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงบประมาณโรงเรียนละไม่เกิน 250,000 บาท
โรงเรี ย นที่ไ ด้รับการพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับ ปรุงซ่อมแซม
บ้านพักครู จานวน 10 โรง (รอบที่ 1) บัดนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ
ในการซ่อมแซมให้แล้วจานวน 5 โรง ๆ ละ 200,000 บาท จึงจาเป็นต้องให้โรงเรียนจัดทา ปร.4 ปร.6 ใหม่
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.1.6 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลความจาเป็นขาดแคลนในด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอตั้ง
งบประมาณปี 2560 งบลงทุนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (นายชลา อรรถธรรม) ผู้อานวยการสานักนโยบาย
และแผน ได้เดินทางมาตรวจสอบฯด้วยตนเองแล้วเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 จานวน 2 โรงประกอบด้วย
1. โรงเรียนเมืองกระบี่ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้เสนอขอตั้ง
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ข
/2. โรงเรียน...
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2. โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ได้เสนอขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101 ล/27 พิเศษ
สาหรับโรงเรียนในจังหวัดตรัง คณะกรรมการฯ จานวน 3 คน จะเดินทางมาตรวจสอบฯ ในวันที่ 31
มกราคม 2559 จานวน 1 โรงคือโรงเรียนสภาราชินี 2 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้เสนอ
ขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.1.7 การเก็บเงินบารุงการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ตามที่ได้ซักซ้อมการเก็บเงินบารุงการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ในคราวประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น ขณะนี้ มีโรงเรียนในสังกัดได้ขออนุมัติ
การเก็บเงินบ ารุ งการศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2559 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 โรง คือ โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ และโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ การนี้ จึงขอ
กาชับโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ให้ถูกต้องและเร่งดาเนินการขออนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
ที่ประชุม : รับทราบ

3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : นายกรุณพล พราหมเภทย์
3.4.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
ของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้จัดทาข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมการให้การดาเนินงานรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดที่สานักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4
2. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2559 ของเขตพื้นที่การศึกษา
3. สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแข่งขันสูง รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 5
4. ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่ฯ และการศึกษาอื่นภายในจังหวัด ให้เด็กได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนทุกคน
5. แผนการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6
/6. ปฏิทิน...

10
6. ปฏิทินการรับนักเรียน ประจาปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4.2 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจัดแข่ง ขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 โดยกาหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน
ที่ได้ลาดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรายการแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรมได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ตัวแทนจากระดับภาคใต้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
จานวน 64 รายการ ดังนี้
ที่
โรงเรียน
รายการ
1 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
8
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
4
3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
2
4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
2
5 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
1
6 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
1
7 โรงเรียนเมืองกระบี่
1
8 โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
1
9 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
1
10 โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์
1
11 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
1
12 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
8
13 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
5
14 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
3
15 โรงเรียนบูรณะราลึก
3
16
โรงเรียนสภาราชินี 2
2
17 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2
18 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
2
/19...
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียน

รายการ
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
1
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
3
โรงเรียนรัษฎา
3
โรงเรียนกันตังพิทยากร
2
โรงเรียนกังตังรัษฎาศึกษา
2
โรงเรียนประชาวิทยา
1
โรงเรียนจุ๋งฮวโซะเซียว
1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
1
รวม
64
2. สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดใช้ สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสนาม
แข่งขัน ดังนี้
2.1 สนามแข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มศิลปะ (ศิลปะ - นาฏศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
2.2 สนามแข่งขันโรงเรียนนายเรืออากาศจัดการแข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
2.3 สนามแข่งขันโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันกลุ่มศิลปะ
(ดนตรีไทย)
2.4 สนามแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดการแข่งขัน
กลุ่มศิลปะ ดนตรี (วงดนตรีสตริง วงดนตรีลูกทุ่ง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกกรุง/สากล/พระราชนิพนธ์)
2.5 สนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุห ลาบ
มัธยม) และสนามแข่งขันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา จัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
2.6 สนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สนามแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
หอวัง นนทบุรี สนามแข่งขันโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สนามแข่งขันโรงเรียนปากเกร็ด และสนามแข่งขันโรงเรียน
บางบัวทอง จัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
2.7 สนามแข่งขันค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
2.8 สนามแข่งขันโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และสนามแข่งขัน และสนามแข่งขันศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต 5 จัดการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเฉพาะความพิการและนักเรียนเรียนร่วม
2.9 สนามแข่งขันศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(หุ่นยนต์)
/ดังนั้น...
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ดังนั้น ขอให้สถานศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
เตรียมความพร้อมดังนี้
1. ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
2. เตรียมความพร้อม เรื่องความปลอดภัยในการพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน เช่น ครูผู้ควบคุม
การเดินทาง อาหาร ที่ พัก หรื อรถยนต์ที่ใช้ เป็นพาหนะในการเดินทาง พนักงานขับรถ ยาประจาตัวหรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามข่าวสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
จากเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ

3.5 กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : นางบุญเรือน ปานจันทร์
3.5.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการประสานการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สรุปประโยชน์ที่ได้รับความพึงพอใจ และการขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เข้าประชุมแต่ละกลุ่ม ปรากฏดังนี้
1. ครูได้รับประโยชน์จากเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการปฏิบัติกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 13 รายการ ดังนี้
1.1 รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทุกระดับชั้น
- ครูได้รับทราบแนวทางในการดาเนินนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
1.2 เอกสารรายงานผลการเข้าประชุมกับส่วนกลางของศึกษานิเทศก์
- ครูได้รับความรู้และการพัฒนาความรู้จากส่วนกลาง แต่ละเขตพื้นที่/แต่ละจังหวัดได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการพัฒนาสมอง
1.3 คุณค่าของพระราชนิพนธ์ เรื่อง เทพรัตนมณีกานท์
- ได้เห็นความไพเราะและความงดงามในการใช้ภาษา เห็นคุณค่าของพระราชนิพนธ์
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์
1.3 สมองกับการเรียนรู้
- ได้รู้หลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นเข้าใจกระบวนการทางานของสมองที่สัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ เพื่อนาไปใช้กับนักเรียน
1.4 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ได้นาแนวคิดที่ไดรับไปพัฒนา ประยุกต์ใช้/ต่อยอดในสถานการณ์การจัดกิจกรรมการสอน
สามารถกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กได้อย่างแท้จริง
1.5 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาตรฐานการเรียนรู้ที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควรปรับปรุง
/1.6 พัฒนา...
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1.6 พัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ฯ ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
- ได้ทราบผลการสอบ O-NET และได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ ใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET
1.7 เอกสารจาก สทศ. แจ้งจานวนข้อสอบ O-NET ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- ได้นาไปชี้แจง และแจ้งให้ครูและนักเรียนทราบ
- นาไปปรับใช้ในการสอนและการวิเคราะห์ข้อสอบ
- สามารถนาไปจัดติว O-NET ให้แก่นักเรียนชั้น ม. 3 และม. 6 ได้
- ทราบข้อผิดพลาดในสาระที่มีปัญหา นาไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป
1.8 สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (ตัวชี้วัดแต่ละตัว ผู้เรียน
รู้อะไร ผู้เรียนทาอะไรได้ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
- ได้รู้ว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาอะไรได้บ้าง (จุดประสงค์การเรียนรู้)
1.9 ตัวชี้วัด จุดเน้นสถานศึกษา (ร้อยละของผู้เรียนแต่ละชั้นที่มีทักษะตามตัวชี้วัดจุดเน้น
สถานศึกษา) ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้รู้ว่าผู้เรียนต้องมีทักษะใดบ้างในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ม. 1 – ม. 6
1.10 ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
- มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้
- มีตัวอย่างเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
1.11 ตัวอย่างกิจกรรมและสื่อส่งเสริมการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
- มีตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด ที่สามารถนาไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอนได้
- ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ “เกมกีฬาพัฒนาภาษาไทย” และภาษาไทยกับเพลง
ปลุกใจให้รักชาติ”
1.12 รายงานการดาเนินงานตามนโยบายปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ระยะเดือนมีนาคม และกันยายน 2558
- นาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
วิเคราะห์แก่นักเรียน
- ทราบรายละเอียดร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน นักเรียนที่สามารถ
สื่อสารและคิดวิเคราะห์ได้ดี ทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับใช้ต่อไป
1.13 การปฏิบัติการเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
- สามารถเตรียมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
- เป็นการวางแผน/เตรียมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา/ยกระดับ O-NET
/2. วิธีขยายผล...
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2. วิธีขยายผลการประชุมในครั้งนี้
- ไปจัดประชุมและนาเอกสารไปเผยแพร่/ขยายผลในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยในโรงเรียน
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้ อยู่ในระดับดี
หมายเหตุ ได้แจ้งให้ครูผู้เข้าประชุมดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบตามแนว PISA และเอกสารชุด
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ที่หน้าเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5.2 งานวัดและประเมินผลการศึกษา
3.5.2.1 การเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจาปีการศึกษา 2558
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 27 - 28
กุมภาพันธ์ 2559 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสั งคมศึกษา และกาหนดให้ นาผลการทดสอบไปใช้
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในสัดส่วน 50 : 50
(ผลการประเมินโดยสถานศึกษาต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)) สทศ. ได้เผยแพร่รูปแบบ
ข้อสอบ O-NET เพื่อให้โรงเรียน/นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทางเว็บไซต์
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8
สาหรับการปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจาก สทศ. ประกาศ
เลขที่นั่งสอบกรณีพิเศษในวันสอบ
หลังจากที่ สทศ. ได้ปิดระบบเรื่องการแจ้งเพิ่ม – ลดข้อมูลนักเรียน หากโรงเรียนมีเพิ่มนักเรียนย้ายเข้า
และไม่มีเลขที่นั่งสอบตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไม่ต้องดาเนินการผ่านระบบ
แต่ให้โรงเรียนทาหนังสือยืนยันว่านักเรียนคนดังกล่าวเป็นนักเรียนระดับชั้นนั้น และได้ศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนนั้ นจริง และแจ้งขออนุมัติจากศูนย์ สอบเพื่อขออนุมัติเข้าสอบ (ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษจะเข้าสอบได้เมื่อมี
แบบทดสอบสารองและกระดาษสารองเพียงพอ) จะมีการจัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดตรัง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
จังหวัดกระบี่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ประธาน : ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนกาชับนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องวิชาการการทบทวนในแต่ละวิชาที่จะสอบ
อุ ปกรณ์ การสอบ ประสานงานกั บผู้ ปกครอง การสอนติ วให้ นั กเรี ยน ในการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2558
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5.2.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ผ่านระบบออนไลน์
/ให้โรงเรียน...
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ให้โรงเรียนดาเนินการรายงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 31
มีน าคม 2559 โดยใช้ แบบวั ดและประเมิน ผลตามที่ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานกาหนด
โดยระบบออนไลน์จะเปิดให้รายงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5.2.2 การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี 2559
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศคัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
และสร้ างขวัญและกาลั งใจแก่โรงเรี ยนขนาดเล็ กที่ ปฏิ บัติงานได้ ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจั กษ์ โดยโรงเรีย น
ขนาดเล็กสามารถส่งข้อมูลและเอกสารประกอบของโรงเรียน มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการคัดเลือก จะแจ้งไปยังโรงเรียน
ขนาดเล็กอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ

3.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
3.6.1 งานการเงิน
3.6.1.1 การเร่ งรั ดติ ดตามการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณงบลงทุ น ตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. กรณีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบปกติ)
1.1 งบลงทุนวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาส ที่ 1
ให้สามารถก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายการที่ก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนมกราคม 2559 แต่อาจเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายหลังสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ให้ส่งเรื่องขอผ่อนผัน สาหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนมกราคม 2559
ให้ยกเลิกการดาเนินโครงการ
1.2 งบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 1
ให้สามารถก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559
2. กรณีงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
(งบกลางรายการสารองเงินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
2.1 รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ให้ยกเลิกการดาเนินโครงการและส่งคืนงบประมาณ
2.2 รายการที่ก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้เบิกจ่ายตามงวดงานที่กาหนด
ไว้ในสัญญา
รายละเอียดโรงเรียนที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้และต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่
31 มกราคม 2559 ประกอบด้วย
/3. กรณี...
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3. กรณีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบปกติ)
3.1 อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพนมเบญจา จานวนเงิน 5,345,400 บาท
3.2 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนห้วยยอด จานวนเงิน 600,200 บาท
3.3 ค่าครุภัณฑ์โรงฝึกงานคหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชกรรม โรงเรียน
วิเชียรมาตุ 3 จานวนเงิน 800,000 บาท
3.4 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
เงิน 600,200 บาท
3.5 ค่าครุภัณฑ์ห้องสุขศึกษา พลานามัย ศูนย์สังคมศึกษา ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียน
คลองพนสฤษดิ์พิทยา จานวนเงิน 600,200 บาท
3.6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโครงการพระราชดาริโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จานวนเงิน 998,800 บาท
3.7 ค่าครุภัณฑ์จัดค่าย สอวน. โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล จานวนเงิน 1,000,000 บาท
4. กรณีงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นเงินจานวน 200,000 บาท (ต้องคืนงบประมาณ)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.6.1.2 หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2558
ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก
ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2558 ได้ที่ http://www.matthayom13.go.th ดังนี้
จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนตรัง
จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนกระบี่
ชื่อผู้ใช้ เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักเท่านั้น)
รหัสผ่าน เลขบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรอกเฉพาะตัวเลข 10 หลักเท่านั้น)
ระบุเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
พิมพ์รายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2558 (ล่างซ้าย)
เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้เริ่มใช้โปรแกรมเงินเดือนใหม่
ในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นเดือนแรกและได้นาเข้าข้อมูลย้อนหลังจากเดือนมกราคม – เมษายน 2558
อาจมีผลทาให้เงิน กบข/กสจ. ที่ระบุในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายกับใบแจ้งยอดที่ได้รับจาก กบข/กสจ.
ไม่ตรงกัน (ใช้ในการลดหย่อนภาษี) ให้ยึดจากใบแจ้งยอดที่ได้รับจาก กบข/กสจ. เป็นหลัก ซึ่งเป็นยอดที่ได้หัก
จากสมาชิกและนาส่งได้ถูกต้อง สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 สาหรับเงินได้และ
ภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องแล้ว
สาหรับใบแจ้งยอด กบข/กสจ. จะได้รับจากกองทุนบาเหน็จบานาญ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ที่ประชุม : รับทราบ

3.7 สหวิทยาเขต / โรงเรียน
- ไม่มี /ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุญาตไปราชการของผู้อานวยการโรงเรียนและครู ทางระบบ My Office
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาคาสั่งเรื่อง มอบอานาจการ
อนุ มั ติ การเดิน ทางไปราชกการของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึก ษา ให้ ผู้ อานวยการเขตพื้ น ที่
การศึกษาพิจารณา เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้อานวยการโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปรับระบบการขออนุญาตเดินทางไปราชการ ให้กับผู้อานวยการโรงเรียน
และข้าราชการครู ทางระบบ My Office เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอน พร้อมกับสาธิตการใช้โปรแกรม รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 9
กลุ่มอานวยการ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยเชิญบุคลากรโรงเรียนละ 2 คน
คือธุรการโรงเรียน 1 คน ที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลและปฏิบัติงานสารบรรณของโรงเรียน และอีก 1 คน คือข้าราชการ
ครูที่รับผิดชอบงานดานการขออนุญาตไปราชการ สาหรับวันประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
จะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป
ประธาน : การขออนุญาตไปราชการ ดังนี้
1. ผู้อานวยการโรงเรียนต้องขออนุญาตไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้อนุญาตในกรณีออกไปนอกเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่)
2. ครูและนักเรียนที่ไปค้างคืนในกรณีที่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดให้ขออนุญาตไปราชการโดยให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้อนุญาต
3. ครูและนักเรียนไปราชการโดยไม่ค้างคืนผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุญาต
4. ครู ที่จะไปราชการในเขตพื้ นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 13 (ตรั ง กระบี่) ผู้ อานวยการ
โรงเรียนเป็นผู้อนุญาต
นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ : ในกรณีการขออนุญาตพานักเรียน
ไปเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อนุญาตแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ต้องทาหนังสือขออนุญาตไปยังสานักงานลูกเสือจังหวัดด้วยเพื่อให้ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดอนุญาต
ไปราชการเพื่อการเข้าค่ายลูกเสือต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นางบุญเรือน ปานจันทร์ ชี้แจงให้ทราบว่าขณะนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาได้ดาเนินการแจ้งให้โรงเรียนตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่จะเข้า
ร่วมโครงการเพิ่มเติมในปี 2559 เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมาติดตาม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ช่วงเช้าโรงเรียนลันตาราชประชานุเคราะห์ และช่วงบ่ายจะมาติดตามโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ประธาน : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” มีทั้งหมด 32 โรง ดังนี้
/1. โรงเรียน...
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1. โรงเรียนโครงการนาร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จานวน 6 โรง (โรงเรียนย่านตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 โรงเรียนพนมเบญจา โรงเรียนปลายพระยา
วิทยาคม และโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
2. โรงเรียนคู่ขนานในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จานวน 11 โรง (โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม และโรงเรียนน้าผุด)
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559 จานวน
15 โรง (โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนในเตาพิทยาคม
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โรงเรียนลาทับประชานุ เคราะห์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร และโรงเรียนห้วยยอด
การออกแบบการเรี ยนรู้ ไม่ สอดคล้ องกั บ การลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู้ ขอให้ มี การออกแบบ
การเรี ยนรู้ ที่เพิ่มทั กษะทางด้ านวิ ชาการมากกว่ านี้ และเปลี่ ยนพฤติ กรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ใหม่
ครูต้องเตรียมความพร้อมในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน
นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม : เด็กและคุณครูมีความ
พึงพอใจ มีความสุข ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นและควรส่งเสริมให้กิจกรรมดังกล่าวดาเนินต่อไป และเป็นกิจกรรม
ที่ท าร่ วมกับชุมชนและมี เสี ยงสะท้อนกลั บมาส าหรั บผู้ ปกครองดี มากเพราะทาให้ เด็ กใช้เวลาว่ างเกิ ดประโยชน์
และเป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับโรงเรียนด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การคืนความสุขให้นักเรียน
ประธาน : สืบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาสั่งมอบอานาจ
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะจัดประชุม
หรืออบรมเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือแล้วแต่ความจาเป็น เพราะเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อานวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร : ไม่เห็นด้วย ทาให้การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูล่าช้า ทาให้เพิ่มขั้นตอนในการขออนุญาตไปราชการ
นางชรินทร เศรษฐวิชัย รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง : ไม่เห็นด้วย
เพราะโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย เป็ นหลั กสู ตรเฉพาะ และมี การไปราชการบ่ อยและมี การจั ดท าข้ อสอบ
ของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บ่อยครั้งมาก
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ : ไม่เห็นด้วย เพราะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีหนังสือแจ้งว่าการขออนุญาตไปราชการโดยส่งคาขออนุญาต
ไปราชการมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในระบบ My Office ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า
7 วันทาการ แต่ขณะนี้โรงเรียนได้รับหนังสือก่อนเดินทางไปราชการ 1 วัน จึงทาให้ขออนุญาตไปราชการไม่ทันตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีหนังสือแจ้ง
/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม : ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไม่เห็นด้วยกับการคืน
ความสุขให้นักเรียน เรื่องมอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ เพราะทาให้เกิดการล่าช้าบางครั้งมีการไป
ราชการเร่งด่วนขออนุญาตไม่ทันกับเวลาที่ต้องเดินทาง ทาให้การทางานซับซ้อนมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อเดินวิ่งการกุศล มินิมาราธอน 100 ปี วิเชียรมาตุ
ด้วยโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จะจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล มินิมาราธอน 100 ปี
วิเชียรมาตุ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบรอบ 100 ปี วิเชียรมาตุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถผู้พระราชทานกาเนิด
โรงเรียน
2. เพื่อรวมพลังอดีตครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนปัจจุบัน ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา
โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าทุก ๆ ด้านและมีชื่อเสียงตลอดไป
3. เพื่อรวมพลังระดมทุนทรัพย์ สร้างอนุสรณ์ 100 ปี วิเชียรมาตุไว้แก่รุ่นลูกหลานได้อย่าง
ภาคภูมิใจ
การจาหน่ายเสื้อ VIP เสื้อโปโล พร้อมเข็มที่ระลึก ราคา 1,000 บาท
เสื้อยืดคอกลม จาหน่ายตัวละ 300 บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
5.2 ปี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2559 เป็นปีแห่งการสอบ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นันทรัฐ คงดา
(นางสาวนันทรัฐ คงดา)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

ชาญณรงค์ สินสุวรรณ
(นายชาญณรงค์ สินสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

