-๑-

รายงานการประชุม
ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองรับรอง สพป.บึงกาฬ
------------------------------ผูเขาประชุม
๑. นายประวิน แกวดวงแสง

ประธานกลุมโรงเรียนศรีวิไล

๒. นายลือทัย นามศรี

ประธานกลุมโรงเรียนบึงโขงหลงทาดอกคํา

๓. นายศุภชาติ ดีแกง

ประธานกลุมโรงเรียนเซกา ๒

๔. นายวีระ กองบุตร
๕. นายเฉลิมเกียรติ วงษหาบุศย

ประธานกลุมโรงเรียนพรเจริญดอนหญานาง
(แทน) ประธานกลุมโรงเรียนภูสิงห

๖. นายอุบล ไชยดี

ประธานกลุมโรงเรียนภูกระแต

๗. นายสุทธิพงษ พลงาม
๘. นายทองมวน ไชยศรี

ประธานกลุมโรงเรียนโซพิสัย
ประธานกลุมโรงเรียนศรีธน

๙. นายสุริยงค พิมวรรณ

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

๑๐. นางกนกพร เนื่อง ณ สุวรรณ

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

๑๑. นางวิระมล แสนวา
๑๒. นายเสนอ รัมพณีนิล

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ

นายชูศักดิ์ สุทธศรี

ประธานกลุมโรงเรียนเซกา ๑

ผูไมมาประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสุริยงค พิมวรรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ได
กลาวเปดการประชุมประธานกลุมเครือขายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจําป ๒๕๕๖ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบวาระที่ ๑ ...

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
เรื่องที่ ๑.๑ การแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
นายสุริยงค
พิมวรรณ

- สืบเนื่องจากการประชุมประธานกลุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไดนําเสนอ
แนวคิดในการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สําหรับกลุมโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแบงกลุมเดิมนั้น บางกลุมโรงเรียนมี โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน ๑ โรง บางกลุมมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จํานวน ๓ - ๔ โรง และเมื่อมีการแขงขันกันแลวในการสรุปเหรียญจะทําใหเกิดความไม
เปนธรรม ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไดมีคําสัง่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่ ๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
โดยแบงกลุมเครือขายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปน ๙ กลุมเครือขาย ฉะนั้น ในการ
ประชุมวันนี้เพือ่ กําหนดแนวทางในการแขงขัน กิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา สําหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษารวมกัน

ที่ประชุม

- รับทราบ

เรื่องที่ ๑.๒ แนวทางการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.
นายสุริยงค
พิมวรรณ

- สพฐ. ไดประกาศเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖
ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งพอสรุปในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ดังนี้
๑. กําหนดการแขงขันในระดับภาค ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
๒. การคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดให สพป. คัดเลือกตัวแทนทั้ง
นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม จากโรงเรียนประกอบดวย
๒.๑ ระดับกอนึ ประถมศึกษา ทุกสังกัด
๒.๒ ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.และโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัด อปท.
/๓. สพม. คัดเลือก ...

-๓-

๓. สพม. คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ดังนี้
๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกสังกัด รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห (ยกเวนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา)
๓.๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด (รวมโรงเรียนขยายโอกาสและศึกษา
สงเคราะห)
๓.๓ โรงเรียนแตละแหงตองสังกัดกลุมโรงเรียน กลุมเครือขาย โซน หรือกลุมโรงเรียนที่
เรียกชื่ออยางอื่นเพียง ๑ แหงเทานั้น
๔. ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ ในแตละกิจกรรม จะเปนตัวแทนเขาแขงขันใน
ระดับภาค
๕. ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด ลําดับที่ ๑-๓ ในแตละกิจกรรม จะเปนตัวแทนเขาแขงขัน
ในระดับชาติ
๖. หลักเกณฑการแขงขันและคัดเลือกใหเปนตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ซึ่งในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต
http://www.sillapa.net/home และ http://supportnk3.com/
๗. การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน
๗.๑ การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันในแตละกิจกรรมเมื่อไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของเขต
พื้นที่การศึกษาเขาแขงขันระดับภาค และเปนตัวแทนระดับภาค เขาแขงขันระดับชาติ ตองมี
หนังสือขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน โดยผูอํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พรอมทั้งสําเนา
หนังสือดังกลาวยื่นตอเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียนการแขงขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจาหนาที่
รับรายงานตัวตองเก็บไวเปนหลักฐาน
๗.๒ การแขงขันประเภทเดี่ยวหรือมีผูแขงขัน ๑ คน ไมสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันได
๗.๓ การแขงขันประเภททีม เปลี่ยนตัวไดดังนี้
(๑) ทีม ๒ – ๓ คน
เปลี่ยนตัวได ๑ คน
(๒) ทีม ๔ – ๖ คน

เปลี่ยนตัวไดไมเกิน ๒ คน
/(๓) ทีม ๗ – ๑๐ คน ...

-๔-

(๓) ทีม ๗ – ๑๐ คน เปลี่ยนตัวไดไมเกิน ๓ คน
(๔) ทีม ๑๑ – ๒๐ คน เปลีย่ นตัวไดไมเกิน ๔ คน
(๕) ทีม ๒๐ คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวไดไมเกิน ๕ คน
๘. การเพิ่มผูเขาแขงขัน กรณีการแขงขันระดับภาค สงผูเขาแขงขันไมครบตามจํานวนสูงสุดที่
กําหนดไวในเกณฑการแขงขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได แตตองไมเกินจํานวนผูเขา
แขงขันตามเกณฑที่กําหนด
๙. กรณีที่ (ทีม/คน) ผูไดรับการประกาศใหเปนตัวแทนระดับใดไปเขาแขงขันในระดับสูงขึ้น แต
(ทีม/คน) ไมสามารถเขารวมแขงขันดวยเหตุอันใดก็ตาม ใหผบู ริหารโรงเรียนสงเรื่องขอสละ
สิทธิ์การเปนตัวแทนไปยังประธานจัดการแขงขันและใหประธานจัดการแขงขันแตละระดับ
พิจารณาเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยูในลําดับถัดไปเปนตัวแทนเขาแขงขันตอไป
๑๐. การเปลี่ยนตัวครูผูสอน ในแตละกิจกรรมเปลี่ยนตัวไดแตตองมีหนังสือยินยอมจาก
ครูผสู อนคนเดิม และผูอํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พรอมทั้งสําเนาหนังสือดังกลาวยื่น
ตอเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียนการแขงขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจาหนาที่รับรางานตัวจะเก็บ
ไวเปนหลักฐาน
มติที่ประชุม

- รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนในกลุมเครือขายทราบดวย

เรื่องที่ ๑.๓ การลงทะเบียนแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุริยงค
พิมวรรณ

- ในการลงทะเบียนเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําป ๒๕๕๖ เว็บไซตในการ
ลงทะเบียนและประกาศผลการแขงจะมีเฉพาะในระดับ สพป., ระดับภาค และระดับชาติ
เทานั้น ซึ่งแตกตางจากปที่แลว ดังนั้น โรงเรียนที่ชนะเลิศในแตละกลุมโรงเรียน หรือ
กลุมเครือขาย จะเปนผูลงทะเบียนเขารวมแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาดวยตนเอง
ทั้งนี้ สพป.บึงกาฬ ไดกําหนดชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) ใหแตละ

มติที่ประชุม

โรงเรียน เพื่อใชในการลงทะเบียนโดยมอบหมายใหเลขานุการประจํากลุมโรงเรียนแลว
- รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนในกลุมเครือขายทราบดวย

/เรื่องที่ ๑.๔ ตรา ...

-๕-

เรื่องที่ ๑.๔ ตราสัญลักษณในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๖ ระดับ สพป.
นายสุริยงค
- สพป.บึงกาฬ รวมกับโรงเรียนอนุบาลเซกา ในการจัดทําตราสัญลักษณในงานศิลปหัตถกรรม
พิมวรรณ

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว โดยผูออกแบบตราสัญลักษณ คือ
นายเจษฎา แสงจันทร ครูโรงเรียนเซกา ซึ่งรายละเอียดตราสัญลักษณ และ
ความหมายแนบทายรายงานการประชุมนี้ สพป.บึงกาฬ ตองขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๓.๑ แนวทางการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
นายสุริยงค
พิมวรรณ

- สืบเนื่องจาก การแบงกลุมโรงเรียนเดิมนั้น บางกลุมโรงเรียนไมมีโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เชนกลุมบึงกาฬวิศิษฐ บางกลุมมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๓-๔ โรง
ดังนั้น เพื่อใหการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๖ เกิด
ความเปนธรรมสูงสุด สําหรับการแขงขันทุกกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา จึงขอเรียนเชิญทุก
ทานในฐานะประธานกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดพิจารณาแนวทางในการ
แขงขันกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในการนี้ สพป.บึงกาฬ ไดแบงกลุมเครือขายโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาไวแลว ๙ กลุมโรงเรียน ขอเรียนเชิญประธานกลุมไดนําเสนอวิธีการ

นายประวิน

จัดการแขงขันตอไป
- ในการแบงกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น บางกลุมโรงเรียนมี ๕ โรงเรียน และ

แกวดวงแสง สูงสุดมี จํานวน ๗ โรงเรียน สําหรับกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษาควรที่จะมีการแขงขันเฉพาะ
ในระดับกลุมโรงเรียนขยายโอกาส แลวคัดเลือกลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๒ ของแตละกิจกรรม
เขาแขงขันในระดับ สพป. นั่นคือ ในแตละกิจกรรม กลุมโรงเรียนสามารถสงได จํานวน ๒ ทีม
ของแตละกิจกรรม ซึ่ง
/รวมแลว ...

-๖-

รวมแลว เมื่อมีการแขงขันในระดับ สพป. จะมีทีมแขงขัน จํานวน ๑๘ ทีม ซึ่งลดลงจากการแขง
กลุมเดิม จํานวน ๕ ทีม
นายทองมวน
ไชยศรี
นายเสนอ
รัมพณีนิล

- เห็นดวยกับการแบงกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น สําหรับกิจกรรมในระดับ
มัธยมศึกษาควรที่จะมีการแขงขันใน ระดับกลุมโรงเรียนขยายโอกาส และคัดเลือกลําดับ
ที่ ๑ และลําดับที่ ๒ ของแตละกิจกรรม เขาแขงขันในระดับ สพป.ตอไป
- ในการนี้ ไดกําหนดชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) ของโรงเรียนในกลุม
ขยายโอกาสทางการศึกษาแลว และขอใหโรงเรียนที่เปนตัวแทนในแตละกิจกรรม ไดเขาไป
ลงทะเบียนตามชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) ที่จัดสงใหแลว
- สําหรับการลงทะเบียนเขาแขงขันทุกระดับนั้น กําหนดใหโรงเรียนที่เปนตัวแทนของกลุม
โรงเรียนทั้งกลุมโรงเรียนปกติ และกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ลงทะเบียนใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมไดมีการนําเสนอแนวคิดอยางกวางขวาง และที่ประชุมมีมติใหแตละกลุมโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา คัดเลือกใหเหลือ ๒ ทีม ของแตละกิจกรรม เขาแขงขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ ๔.๑ (ราง) คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
นายเสนอ
รัมพณีนิล

- สําหรับรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแขงขันที่ปรากฏในเว็บไซตนั้น เปนรายชื่อ
คณะกรรมการชุดเดิมที่ตัดสิน เมื่อปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนเพียงรางคณะกรรมการตัดสิน
เทานั้น สําหรับคณะกรรมการตัดสินชุดใหม สพป.บึงกาฬ โดยกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
จะมีหนังสือแจงใหทุกกลุมโรงเรียนนําเสนอรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปน
คณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายตอไป

มติที่ประชุม
- รับทราบ
เรื่องที่ ๔.๒ ปดระบบการลงทะเบียน
นายเสนอ
รัมพณีนิล

- ตามที่กําหนดจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๖
ระดับ สพป. ระหวางวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อําเภอเซกา
/จังหวัดบึงกาฬ ...

-๗-

จังหวัดบึงกาฬ นั้น สําหรับในการจัดการแขงขันครั้งนี้ จะไมมีเว็บไซตในการลงทะเบียนและ
ประกาศผลในระดับกลุมโรงเรียน จะมีเฉพาะระดับ สพป., ระดับภาค และระดับชาติ เทานั้น
ฉะนั้น กลุมโรงเรียนที่แขงขันเสร็จเรียบรอยแลว จะตองใหโรงเรียนที่เปนชนะเลิศ เปนตัวแทน
ของกลุมเครือขายในแตละกิจกรรม ลงทะเบียนเขาแขงขันในระดับ สพป. ตามชื่อผูใช
(username) และรหัสผาน (password) ที่จัดสงให และไดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรมใหแกเลขานุการกลุมโรงเรียนแลว ทั้งนี้ ขอใหกลุมโรงเรียนทุกแหง ไดลงทะเบียน
เขาแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้
เพื่อที่

กลุมติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดทําเอกสารตอไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ เกียรติบัตรคณะกรรมการ ครู นักเรียน ผูเขาแขงขัน
นายเสนอ
- สําหรับเกียรติบัตรคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน ครูผูฝกสอน และนักเรียน
รัมพณีนิล

ผูเขาแขงขัน เมื่อประกาศผลการแขงขันแลว สามารถพิมพเกียรติบัตรไดจากเว็บไซตที่
ประกาศผล
- สําหรับ ชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) ที่เปดระบบใหนั้น โรงเรียนสามารถ
ใชในการ log in ทั้งในระดับภาค ระดับชาติอีกตอไปดวย

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายสุริยงค
พิมวรรณ

- สําหรับรายละเอียดในการจัดการแขงขัน คาดวาคงครบถวน ทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อีกหรือไม

มติที่ประชุม

- ไมมี

นายสุริยงค
พิมวรรณ

- กลาวปดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๑๐ น.
(ลงชื่อ)...................................บันทึกรายงานการประชุม
(นายเสนอ รัมพณีนิล)
(ลงชื่อ)...................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยงค พิมวรรณ)

-๘-

ความหมายของตราสัญลักษณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
—————
ความหมาย ภาพรวมทั้งหมดถูกบรรจุไวในรูปแบบของวงกลม ภายในประกอบดวย
๑. พื้นหลัง - เปนภาพตราสัญลักษณของจังหวัดบึงกาฬ อันประกอบดวยภาพภูทอก สวนยางพารา
แหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งจาลองไวในทางศิลปะ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ และแสดงถึงเอกลักษณ
ของจังหวัดบึงกาฬ
๒. พระธาตุกตัญู - เปนพระธาตุที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ที่ชาวอําเภอ
เซกาใหความเคารพนับถือ ตั้งอยูที่วัดแซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) โดยมีพระครูสันติ
ปญญาภรณเจาคณะจังหวัดบึงกาฬเปนเจาอาวาส
๓. ตราสัญลักษณ สพฐ. – ซึง่ เปนหนวยงานบังคับบัญชาและดําเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนมาตลอด
๔. เลข ๖๓ - หมายถึงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้เปนครั้งที่ ๖๓
๕. ดานบนจะมีธงชาติไทยจัดเปนมุมโคงรองรับ อันหมายถึงกิจกรรมทุงอยางมุงสูความเปนชาติไทย
และเปนตัวแทนของประเทศไทย
๖. ภายใตสัญลักษณลางสุด เปนขอความแสดงถึงงานศิลปหัตถกรรมที่มีการจัดขึ้นในปการศึกษานี้
เปนครั้งที่ ๖๓ โดยมีอําเภอเซกา เปนเจาภาพหลัก ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา
------------------------------------

ออกแบบโดย นายเจษฎา แสงจันทร
พนักงานราชการ โรงเรียนเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

