
รายงานสรุปวาระการประชุม 
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 

ครั้งที่   1 / 2556 
วันที่  29  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมบัวตอง 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  50  คน  ประกอบด้วย  (รายชื่อตามเอกสารแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม) 
รองผู้อ านวยการ สพป.มส.2     จ านวน    2   คน 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    จ านวน    1   คน 
ศึกษานิเทศก์     จ านวน    4   คน 
ประธานศูนย์เครือข่ายและผู้รับผิดชอบงาน จ านวน   41  คน 
เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน    1   คน 
ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน    1   คน 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   โดย  นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์   รอง ผอ.สพป.มส. 2   
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2   

1.1  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นเรื่องการ พัฒนาอ่านออก  เขียนได้  คิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยจะน าระบบการการวัดและประเมินผลใน
ระดับนานาชาติเข้ามาใช้ ( Pissa) ในการวัดการอ่าน  การคิดค านวณ  และความมีเหตุผล  ซึ่ง สพป.มส. 2 จะลง
นามสัญญากับ สพฐ. ว่าจะไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งจะน าข้อสอบแบบวัด
และประเมินของ สพฐ. ไปใช้กับนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6  ภายในวันที่  20 กันยายน  2556  และรายงานผลให้ 
สพฐ. รับทราบ  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา   

1.2  เรื่องการพิจารณาความดีความชอบ   
 - น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 - ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น 
 - ให้ศูนย์เครือข่ายฯ พิจารณาก่อนตามยอดงบประมาณท่ีมีอยู่ 
 - สพป.มส.2 จะน ายอดงบประมาณท่ีเหลือทั้งหมดมาพิจารณาอีกครั้ง 
1.3  สพฐ. ได้รับเงินโบนัส  จากการประเมินตามเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบปี 54 และเกณฑ์

คะแนนการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง สพป.มส. 2 ได้รับคะแนนมากกว่าระดับ 3 (ถ้าระดับ
คะแนนต่ ากว่า 3  จะไม่ได้รับเงิน) 

1.4  โครงการคัดเลือกครูดีในดวงใจ  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับ
ปฐมวัย  มีคุณสมบัติไม่ครบ,  ระดับประถมศึกษา  คือ  นางอาภรณ์  จิตมาลา  จากโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, 
ระดับมัธยมศึกษา  นางยุพาพักตร์  จากโรงเรียนบ้านแม่สวด 

1.5  ประกาศสอบลูกจ้างชั่วคราว ของ สพป.มส.2 มีผู้เข้าสอบ จ านวน 58 คน รับจ านวน 5 ต าแหน่ง 
1.6  สพป.มส.2 จะจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  ในวันที่  27  กันยายน  2556  ณ  

ห้องประชุมบ้านไม้แดง  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

 ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   โดย  นายสมคิด  ศรีธร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 4.1 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556   
       ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้อนุมัติในหลักการให้จัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี   เพ่ือเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของ
ตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด    โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาค  
และระดับชาติ  ซึ่งก าหนดให้มีการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556  มี
ก าหนดการจัดงาน ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต  ระหว่าง  กรกฏาคม – กันยายน  2556 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  2556 
ระดับภาค 
 ภาคใต้  จัดที่จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่  20-22  พฤศจิกายน  2556 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จัดที่จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  11-13  

ธันวาคม  2556 
 ภาคเหนือ  จัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่  18-20  ธันวาคม  2556 
 ภาคกลางและภาคตะวันออก  จัดที่จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  24-26  ธันวาคม  2556 
ระดับชาติ  เดือนกุมภาพันธ์  2557  ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี 

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์   และมีหลักเกณฑ์ที่ตรงกันจึง ได้ก าหนดคุณสมบัติ
สถานศึกษา  นักเรียน  และวิธีการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง  ๆ  โดยยึดหลักตามประกาศของส านัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

1.  สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ 
2.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนในสถานศึกษาตามข้อ 1 
3.  โรงเรียนขยายโอกาส   หมายถึง   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงา น

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2   คัดเลือกตัวแทน   ทั้ง
นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 

4.1.1  ระดับก่อนประถมศึกษาทุกสังกัด 
4.1.2  ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) 
4.1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกั ดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน

เรียนร่วม  โดยแบ่งโซนตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ประกอบด้วย 
4.2.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดรวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ยกเว้นโรงเรียน

ขยายโอกาส ) 
4.2.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด  (รวมโรงเรียนขยายโอกาสและศึกษา

สงเคราะห)์ 
4.2.3  โรงเรียนแต่ละแห่งต้องสังกัดกลุ่มโรงเรียน  กลุ่มเครือข่าย  โซน  หรือ  กลุ่ม 

โรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเพียง 1 แห่ง เท่านั้น 
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* ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดล าดับท่ี 1 ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป 

5.  การสมัครเข้า แข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย   รวมทั้งการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ระดับภาค  และระดับชาติ   ทุกกิจกรรมของนักเรียนปกติ   นักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนพิการ   ใน 1 ช่วงชั้น  
และ  1  ชนิดกิจกรรม  ให้กลุ่มเครือข่ายส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ  1  (ทีม/คน)  เท่านั้น 

6. หลักเกณฑ์การแข่งขันและคัดเลือก   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
7.1  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขต

พ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค   และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ   ต้องมีหนังสือ   ขอ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  โดยผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต  พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าว  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  
ณ  จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

7.2  การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน  1  คน  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ 
7.3  การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได ้ ดังนี้ 

1) ทีม 2 - 3 คน  เปลี่ยนตัวได้  1  คน 
2) ทีม 4 - 6 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2  คน 
3) ทีม 7 - 10 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  3  คน 
4) ทีม 11 - 20 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  4  คน 
5) ทีม 20 ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  5  คน 

7.4  การเพ่ิมผู้เข้าแข่งขัน   กรณีการแข่งขันระดับภาค   ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจ านวน
สูงสุดที่ก าหนดในเกณฑ์การแข่งขัน  โรงเรียนสามารถเพ่ิมนักเรียนได้  แต่ต้องไม่เกินจ านวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

7.5  กรณีท่ี (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใด  ไปเข้าแข่งขัน          ใน
ระดับสูงขึ้น  แต ่(ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม   ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่อง      ขอสละ
สิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธานจัดการแข่งขัน   และให้ประธานจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน  (ทีม/
คน) ที่อยู่ในล าดับถัดไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป 

8.  การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน  ในแต่ละกิจกรรมสามารถเปลี่ยนตัวได้   แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจาก
ครูผู้สอนคนเดิม   และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต   พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าว   ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ณ  
จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  9.  การก าหนดจ านวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ดังนี้  

- ประเภทเดี่ยว (บุคคล) ให้มีครูผู้สอน  1  คน  
- ประเภททีม  2 – 5  คน ให้มีครูผู้สอน  2  คน  
- ประเภททีม  6 – 10  คน ให้มีครูผู้สอน  3  คน  
- ประเภททีม  11 – 15  คน ให้มีครูผู้สอน  4  คน  
- ประเภททีม  16 – 20  คน ให้มีครูผู้สอน  5  คน  
- ประเภททีม  21 – 25  คน ให้มีครูผู้สอน  6  คน  
- ประเภททีม  26 – 30  คน ให้มีครูผู้สอน  7  คน  
- ประเภททีม  31 – 40  คน ให้มีครูผู้สอน  8  คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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10. หลักเกณฑ์ และวิธีการประกวด เกณฑ์การตัดสิน สพฐ. ได้จัดท ารายละเอียดกิจกรรม และ
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน ทั้งในระดับสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ โดยให้
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่าง ๆ  และขอให้โรงเรียน ติดตามประกาศ  
ข่าวสาร  รายละเอียดและความเคลื่อนไหว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  ได้ที่
เว็บไซต์  ดังต่อไปนี้ 

1)  เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  http://north63.sillapa.net/sp-msn2/  

2)  เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  http://north63.sillapa.net/ 
3)  เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  http://www.sillapa.net/ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

4.2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้ก าหนด
จัดขึ้น  ณ  สนามเพชบุระ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์  ในวันที่ 18-20 ธันวาคม  2556  ซึ่งมีพิธีเปิด
งานในวันที่ 18 ธันวาคม  2556  โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด และ
พิธีปิดในวันที่  20 ธันวาคม  2556  โดยผู้ว่าราชการจัดหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน  ติดตามดูรายละเอียดได้ท่ี  
http://www.north63.sillapa.net/ หรือ http://www.north63.sillapa.net/sp-pnb1/  ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 
ได้แก่ 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู  
3. กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน และจ าหน่ายผลผลิตของนักเรียน 
4. กิจกรรมคลินิกครู 
5. กิจกรรมสัมมนาวิชาการครู 
6. กิจกรรมเสวนาสภานักเรียน 
7. กิจกรรมท่องโลกการศึกษา 
8. กิจกรรมมหกรรมหนังสือการเรียนรู้ 
9. กิจกรรมประกวด Obec Award 
10. และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 จากการประชุมระดับภาคเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2556  ณ  โรงแรมโฆษิตฮิลล์  จ.เพชรบูรณ์  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  จับสลากล าดับกาแข่งขันในทุกรายการได้ ล าดับที่ 18 

สพฐ. มีนโนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง  น าโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางเว็บไซต์  มาใช้เพื่อให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็น
แนวทางเดียวกัน  ซึ่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ส่ง นายสมคิด  ศรีธร  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ เข้าร่วม
อบรมและได้น าโปรแกรมดังกล่าวมาใช้บนเว็บไซต์  http://www.north63.sillapa.net/sp-msn2/  ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ส าหรับลงทะเบียนนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  การพิมพ์บัตรประจ าตัว  การรายงานผลการแข่งขัน  การพิมพ์
เกียรติบัตร  การดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันประเภทต่าง ๆ  ตารางการแข่งขัน  และข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คู่มือต่าง ๆ  ซึ่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  จักได้จัด
ฝึกอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมให้กับคณะกรรมการด าเนินงาน  และผู้รับผิดชอบลงทะเบียนระดับศูนย์เครือข่าย
ต่อไป 

http://north63.sillapa.net/sp-msn2/
http://north63.sillapa.net/
http://www.sillapa.net/
http://www.north63.sillapa.net/%20����
http://www.north63.sillapa.net/sp-pnb1/
http://www.north63.sillapa.net/sp-msn2/
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ระดับภาคเหนือ  ก าหนดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ  ภายใน 15 พฤศจิกายน  2556  โดยใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
ทางเว็บไซต์ของแต่ละเขตพ้ืนที่ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

นายยนต์  ชัยชนะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  เป็นผู้น าเสนอ 
4.3 กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดท าและเสนอโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 63  

ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2  จ านวน 200,000 บาท  เพ่ือมาด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  ตามหลักเกณฑ์การประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของ สพฐ.  (ดูรายละเอียดในประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การ
ประกวดแข่งขันฯ)  ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย  3 กิจกรรมหลัก  3 รายการ 
 2. ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  90  กิจกรรมหลัก   379 รายการ 
 3. การจัดการศึกษาพิเศษ  75 กิจกรรมหลัก  417 รายการ 
  รวมทั้งสิ้น  165  กิจกรรมหลัก  796  รายการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 4.3 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ประจ าปี 2556  ระดับภาคเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติ  และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังในให้กับบุคลากรใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานยกย่องหน่วยงานและสถาบันศึกษาท่ีท าหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นตัวอย่างที่ดี  โดยมีการจัดประกวด ดังนี้ 

1. การประกวดลูกจ้างและข้าราชการพลเรือนสามัญในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานยอดเยี่ยม 

2. การประกวดลูกจ้าง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยอดเยี่ยม 

3. การประกวดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม 
4. การประกวดลูกจ้าง  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม 
5. การประกวดสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม 
6. การประกวดลูกจ้าง  ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษยอด

เยี่ยม 
7. การประกวดสถานศึกษา  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม 

ผู้ขอรับการประเมิน  หน่วยงาน  สถานศึกษา  สามารถเสนอผลงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3  ด้าน  
คือ  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  http://personnel.obec.go.th/personnel  หรือ  
http://www.facebook.com/pobec 

ก าหนดให้บูรณาการด าเนินการร่วมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา  2556  
และมอบหมายให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดแข่งขัน  โดยก าหนดการจัดการประกวด
ระหว่างวันที่ 14-15  ธันวาคม  2556 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ) 

http://personnel.obec.go.th/personnel
http://www.facebook.com/pobec
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ก าหนดให้ สพป. และ สพม. ด าเนินการคัดเลือกและแจ้งผลให้ระดับภาค ภายใน  31  ตุลาคม  
2556   

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   โดย นายสมคิด  ศรีธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  และ     
นายยนต์  ชัยชนะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  เป็นผู้น าเสนอ 

5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จะด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556   

 ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ก าหนดจัดขึ้น  ในวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2556 

5.2 วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามประกาศของ สพฐ. ก าหนดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม  โดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต  

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ได้เตรียมการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย 20 ศูนย์ฯ  
186 โรงเรียน  โดยหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศของ สพฐ.  ซึ่งได้จัด
ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 (ระดับก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา) เข้าร่วมแข่งขันกับศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย, โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ และโรงเรียนอนุบาลธาร
ทิพย์  ให้เข้าร่วมแข่งขันกับศูนย์เครือข่ายแม่สะเรียง  ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 
2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ก าหนดให้ศูนย์เครือข่ายวิชาการท้ัง 20 
ศูนย์ฯ  ด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  
ตามวิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ สพฐ. ก าหนด  

 ที่ประชุม : เห็นชอบ 

5.3 งบประมาณในการจัดการแข่งขันคัดเลือกในระดับศูนย์เครือข่าย 20 ศูนย์  186  โรงเรียน จัดสรรให้
ศูนย์เครือข่ายละ 2,000 บาท รวม 40,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนทั้ง   8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา   และมัธยมศึกษา
ตอนต้นและ การศึกษาพิเศษ  โดยขอให้ศูนย์เครือข่ายส ารองงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน  แล้วจะ
ด าเนินการจัดสรรให้ภายหลัง  เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ  โดยจะขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ 
สพป.มส.2  ซึ่งจะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณหน้า   

ที่ประชุม : เห็นชอบ 

5.4 ก าหนดส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯ  
เข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยแต่งตั้งผู้ประสานงานประจ าศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน 2 คน  ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันภายในศูนย์  แล้วน ามาด าเนินการลงทะเบียนให้กับนักเรียนทาง
เว็บไซต์ http://www.north63.sillapa.net/sp-msn2/  โดยพร้อมเพียงกัน  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยมีผู้ประสานงานระดับเขตพ้ืนที่ (ศน.สมคิด  ศรีธร) เป็นผู้จัดอบรมและให้ค าแนะน าวิธีการลงทะเบียน 

 ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

http://www.north63.sillapa.net/sp-msn2/%20%20�¾����
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5.5 ก าหนดส่งรายชื่อผู้บริหารโรงเรียน / คณะครู / บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  8 กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยให้
แต่ละศูนย์ฯ คัดเลือกผู้บริหาร หรือ ครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา  หรือ  ผู้ที่อยู่หน่วยงานอื่น  หรือ  ผู้ที
เกษียณอายุไปแล้ว  หรือ  เจ้าของกิจการ  ร้านค้า  หรือ  ผู้ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่มีความรู้  ความสามารถ  
และมีความเชี่ยวชาญ  เป็นที่ยอมรับได้   มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในรายการแข่งขัน   

ที่ประชุม : เห็นชอบและมีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

5.6 ก าหนดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) โดยให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาคัดเลือกผลงานด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป   

 ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่  30  กันยายน  2556 

5.7 ก าหนดส่งรายชื่อโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและ
ครู  ในระดับภาคเหนือ  ลักษณะกิจกรรม  เป็นการน าเสนอนิทรรศการผลงานโรงเรียนและครู  น าเสนอผลงาน
ดีเด่น  ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2556  รวม  5  กลยุทธ์  และ  8  นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  “ 2556  ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”   ซึ่งจะมีการประกวดการจัด
นิทรรศการภายในเต็นท์  และจะมอบเกียรติบัตรให้ในวันพิธีปิด   

ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

5.8 ก าหนดส่งรายชื่อโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานนักเรียนและจ าหน่ายผลผลิตของ
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ลักษณะกิจกรรม  เป็นการน าเสนอผลงานและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเต็นท์    
ตลอดระยะเวลา 3 วัน  โดยมีการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ  มีการสาธิต  กระบวนการผลิต  เพ่ือการเรียนรู้  และ
จัดตกแต่งในสวยงานตลอดงาน   

ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

5.9 ก าหนดส่งรายชื่อและผลงานของครูและผู้บริหารเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมเข้าประกวดกิจกรรมคลินิกครู 
ระดับภาคเหนือ  ซึ่งเป็นการประเมินผลงาน  ที่น ามาจัดนิทรรศการ  ลักษณะกิจกรรม  คลินิกครู  เป็นการน าเสนอ
ผลงานที่เป็น Best Practices  โดยน าเสนอในรูปแบบคลินิกการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 

1. ผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ครูผู้สอน 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับละ  1  ผลงาน  รวม 4 ผลงาน 

2. ผลงานดีเด่นทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร และหรือผลงานดีเด่นของสถานศึกษา จ านวน  
1 ผลงาน  

ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

5.10 ก าหนดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู 
ระดับภาคเหนือ จ านวน  3  คน  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2556  ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ หัวข้อสัมมนา “การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะ  (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์)   
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ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

5.11 ก าหนดส่งรายชื่อนักเรียนและครูเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สมัชชาสภานักเรียน  ในระดับ
ภาคเหนือ  ในวันที่  18  ธันวาคม  2556  ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ทีม ทีมละ  3  คน  และ ครูผู้ควบคุม  1  คน  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง
เว็บไซต์)   

ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

5.12 ก าหนดส่งรายชื่อนักเรียนและครูเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกการศึกษา  ในระดับภาคเหนือ  
จ านวน  3  โปรแกรม  คือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์) 

โปรแกรมท่ี 1  ท่องโลกการศึกษา  นครเพชรบูรณ์   นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2  นักเรียน 2 คน และ 
ครู 1 คน 

โปรแกรมท่ี 2  ท่องโลกการศึกษา  โซนเหนือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียน  2 คน 
และ ครู 1 คน 

โปรแกรมท่ี 3  ท่องโลกการศึกษา  โซนใต้  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   นักเรียน 2 คน และ 
ครู 1 คน 

ที่ประชุม : มีมติร่วมกันให้ก าหนดส่งภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2556 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ    โดย  นายจรูญ  แสนวิจิตร  รอง ผอ.สพป.มส.2 

 6.1   การอบรมระบบ e-office ระบบใหม่ภายในเขตพ้ืนที่ วันที่ 9-10 กันยายน 2556 
 6.2   การส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกครูดีในดวงใจ 
 6.3   การเข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงานที่ สพป.เชียงราย เขต ๒  ระหว่างวันที่ 11-13  กันยายน  2556 ผู้
ต้องเข้าร่วมต้องวางเงินมัดจ า  ดังนี้  ผู้บริหารโรงเรียน  500 บาท  และครูผู้สอน  300  บาท 
 6.4  การประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่  27  กันยายน  2556  และจัดงานมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมบ้าน
ไม้แดง 
 6.5  การได้รับเงินโบนัสปี 54   
 6.6  การได้รับเงินพื้นที่พิเศษ   

ประธานปิดการประชุม  โดย  นายจรูญ  แสนวิจิตร  รอง ผอ.สพป.มส.2 

ปิดประชุมเวลา......12.30 น.......... 


