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ณ ห้องประชุมโปงลาง  สพม.๒๔ 

…………………….................. 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๒. นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๓. นายสุจินต์  วชิัยวงค์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๔. นายรชต  ภูพานเพชร  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๕. นายเสน่ห์  คําสมหมาย  ผู้อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๖. นางชนัฎฎา  จําเริญสรรพ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุกูลนารี 
                                               (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุกูลนารี 
๗. นายธีระ  ลูกอินทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
๘. นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
๙. นายนิคม  วิชัยโย   ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 
๑๐. ว่าท่ี ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 
๑๑. นายบรรจง  วันทา  ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 
๑๒. นายสมพร  ศรีขอดเขต        รองผู้อํานวยการโรงเรียนกมลาไสย   
                                               (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนกมลาไสย      
๑๓. นางสาวทศพร  ทักษิมา  ผู้อํานวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 
๑๔. นายอุดม  กัสมัง   ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง  
๑๕. นายเรืองศักด์ิ  โพธิ์หล้า  ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม  
๑๖. นายวรุตม์   เขจรสัตย ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 
๑๗. นายวิรัติ  โสไธสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนร่องคํา 
๑๘. นายผจญ  พิมพ์ประสงค์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
                                               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
๑๙. นายอดุลศักด์ิ  ศรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 
๒๐. นายภูวดล  ภูสิม   รองผู้อํานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
                                               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
๒๑. นายอานนท์  นนทวัน  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
๒๒. นางสาวกนกพร  คําโสภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  
๒๓. นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร 
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๒๔. นายสาโรช  จันทรบุตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 
๒๕. นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
๒๖. นางรติกรณ์  แสบงบาล  ผู้อํานวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม  
๒๗. นายปุณกาญจน์  ภูเงิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
๒๘. นายธนัฐ  มาตชรา  ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
๒๙. นายพูลศักด์ิ  เสนฤทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 
๓๐. นายรณกฤต  กุมสิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 
๓๑. นายกุลธวัช  จันทร์ประทักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเจริญวิทยาคม 
๓๒. นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 
๓๓. นายธวชัชัย  สําราญวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 
๓๔. นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
๓๕. นายธวชั  เพ็งสลุง  ผู้อํานวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 
๓๖. นายวิเชียร  ด่านขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 
๓๗. นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
๓๘. นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา  ผู้อํานวยการโรงเรียนสามชัย 
๓๙. นางจารุวรรณ  รัตนมาล ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนคําม่วง 
๔๐. นายมานิต  วรสิทธิกร  ผู้อํานวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 
๔๑. นายสงกรานต์   พันธ์โนราช ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
๔๒. นายประโมกข์  ดุลนีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 
๔๓. นายสุพัฒน์  บุตรดีภักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 
๔๔. นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
๔๕. นายอิสรพล  ป่ินขจร  ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 
๔๖. นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 
๔๗. นายกลวัชร  วังสะอาด  ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 
๔๘. นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 
๔๙. นายชูชัย  ประทุมขันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 
๕๐. นายเผดิมชัย  ศรีโท  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 
๕๑. นายอัคเรศ  ป้องกัน    ผู้อํานวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม 
๕๒. นายชินกรณ์  แก้วรักษา  ผู้อํานวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 
๕๓. นายกนก  ยนต์ชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
๕๔. นายไกรวร  แสงชมพู  รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
                                               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
๕๕. นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 
๕๖. นายประพันธ์ศักด์ิ  ภูศรีฐาน ผู้อํานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๕๗. นายธนเทพ  วิเศษสอน  ผู้อํานวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 
๕๘. นางทวีภรณ์  วรชิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 
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๕๙. นางรดา  ฉายผาด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนคําวิทยา 
๖๐. นายเจสดา  ขวัญสกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
๖๑. นายธีระพร  ภาคมฤกษ์  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๖๒. นางภัสชรีย ์ ผกานนท์  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๖๓. นางปิยพร  สุจิตตกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
๖๔. นายวิทยา  ศรีชาติ  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖๕. นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖๖. นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
                                               ปฎิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี -  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ว่าท่ี พ.ต.จรัญ  น่วมมะโน  ศึกษานิเทศก์ 
๒. นายวิญญู  อุตระ   ศึกษานิเทศก์ 
๔. นางลดาวัลย์  จงนุเคราะห์  ศึกษานิเทศก์ 
๕. นางกัญญา  ดูพงษ์   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
๖. นางวัชราภรณ์  มะปะรัง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
๗. นางดวงใจ  ภาคมฤกษ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๘. นายเฉลิมพล  ถ่ินรัศมี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๙. นางเขมจิรา  ผลประสาท  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๑๐. นางยุวดี  นันบุรมย ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๑. ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
๑๒. นางศิรประภา  วิเชียรชัย  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๓. นายชริน  พลต้ือ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๔. นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๑๕. นางสาวญาณิน  วิเศษวงษา เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 
๑๖. นางสาวจริยาพร  ภูดวงสอ เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 
๑๗. นายเกียรติศักด์ิ  ภูเนตร  จนท.ระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
๑๘. นางประหยัด  ทองภูธรณ์  ครู รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๑๙. นางอุบล  อังคะรุด  ครู รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๒๐. นายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์ ครู รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

สวดมนต์ไหว้พระร่วมกันก่อนการประชุม 

พิธีก่อนการประชุม 
1. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 
2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ Memorandum of Understanding : MOU  
    ระหว่าง สถานศึกษา กับ สพม.24 
3. การมอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  
    และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ของ สพฐ.   จํานวน  5  โรงเรียน 
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 3.1 โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 
 3.2 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 
 3.3 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
 3.4 โรงเรียนคําเจริญวิทยาคม 
 3.5 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัศมี  ภูกันดาน  ศึกษานิเทศก์  ได้เป็นคณะนิเทศการขับเคลื่อน 
    และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล “ระดับประเทศ” 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    4.1 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 15  พ.ศ.2561    จํานวน  1  ราย 
  นางพิสมัย  บุญรอด  ตําแหน่งครูโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 
    4.2  โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 7)    

- เกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  3 ราย 
  1. นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
  2. นางจารุวรรณ  รัตนมาล ี ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนคําม่วง 
  3. นางทวีภรณ์  วรชิน  ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 

- เกียรติบัตรประเภทสถานศึกษา    จํานวน  1  โรงเรียน  
        โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
     5.1  มอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูความดีและเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชน 
        กรณีเก็บกระเป๋าโทรศัพท์ พร้อมเงินสด จํานวน 50,000 บาท และนําส่งคืนเจ้าของ 
        นายอภิสิทธิ์  สุขทาน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนสามชัย 
     5.2  มอบเกียรติบัตรเด็กท่ีมีความประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล 
                  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2561 
         นายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์   นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
6. โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 
 ขอความอนุเคราะห์มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ (รุ่นท่ี 2) 
๗. การมอบโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังนี้ 

 ระดับทอง 
 ๑. โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 
 ๒. โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
 ๓. โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 ระดับเงิน 
 ๑. โรงเรียนร่องคํา 
 ๒. โรงเรียนอนุกูลนารี 
 ๓. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 
 ๔. โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 
 ๕. โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 
 ๖. โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 
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๗. โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 
๘. โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 
๙. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
ประเภทบุคคล 
๑. นายอานนท์  นนทวัน ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
๒. นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
๓. นางสาวสายฝน  สวัสเอ้ือ ครูโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
รางวัลคุรุสดุดี 
- นายชูชัย  ประทุมขันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 

มอบบัตรอวยพรผู้บริหารและบุคลากรในสพม.๒๔ ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดประจําเดือนมกราคม จํานวน ๙ คน 
 

************************************** 
 
  - เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๐ น. โดยนายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์ ผอ.สพม.๒๔  เป็นประธานการประชุม 
และได้ดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
     ๑. กระทรวงวัฒนธรรม เชญิชวนแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
     ๒. การรับนักเรียน 

- การรับนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว  ตามแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕61 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน      
ให้ใกล้เคียงกัน 

- จัดหาท่ีเรียนให้เด็กท่ีประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 

- โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนท่ีมีห้องเรียนพิเศษ 
                       (ดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕61) 
     ๓. O-NET เด็กความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD หรือ Learning Disabilities) ครูท่ีผ่าน
การอบรมจึงจะมีสิทธิคัดกรองเด็กความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ 
     ๔. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กําชับให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (เพ่ิมเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
     ๕. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด ต้องมีเครือข่ายการทํางานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ฝากให้ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย 
     ๖. วันวาเลนไทน์ จะมีการส่งพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนออกตรวจพ้ืนท่ีในการ
สุ่มตรวจดูแลเหตุนักเรียนท่ีมีประพฤติไม่เหมาะสมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ระหว่างวันท่ี ๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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     ๗. การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฝากประธานสหวิทยาเขตและผู้อํานวยการโรงเรียนประสานงาน
การดูแล ช่วยเหลือ ตรวจ ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยให้ ใช้สัญญาณ/และปรับปรุงระบบภายใน
ของ  "Uninet" เป็นอันดับแรก หากสัญญาณไม่ดีหรือไม่เสถียร จะได้ดําเนินการจัดหา/เช่า ต่อไป 
                        ๘. ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) เปิดระบบให้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
นักเรียนยากจน ดังนี้ 

- แก้ไขข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์/ไม่ถูกต้อง (เฉพาะนักเรียนท่ีคัดกรองแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดสรร)  
- สามารถคัดกรองนักเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณภาคเรียน 1/2561 

ภายในวันท่ี 15 - 30 มกราคม 2561 
     ๙. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     ๑๐. PISA ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานประเมินนักเรียน ม.1-3 ตามผลประเมินความสามารถในการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA ® ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี ๔ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ผ่าน
ทางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. (e-MES) 
     ๑๑. แจ้งโรงเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จํานวน ๑๕ 
โรงเรียน  
     ๑๒. “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ขอบคุณโรงเรียนร่องคํา  ได้ส่งกิจกรรมเด่น เรื่อง กิจกรรมการประกวด
หุ่นยนต์นานาชาติ ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งท่ี 2 /2561 วันท่ี 17  มกราคม  2561 ท้ังนี้ สพฐ. ขอเชิญชวน
ให้โรงเรียนท่ีมีกิจกรรมเด่น คุณครูดี นักเรียนเก่ง ได้ส่งเรื่องราวดี ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ผ่านรายการ 
“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” โดยส่งเป็น VDO ความยาว 3 – 5 นาที รวมถึงสามารถ ส่ง VDO หรือตัวอย่าง สินค้า ผลิตภัณฑ์
จากฝีมือของนักเรียน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ไปท่ี สพม.๒๔ เพ่ือลงทะเบียน แล้วนําส่งศูนย์สารนิเทศการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ๑๓. การสัมมนาท่ีเพชรบูรณ์ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
   - บทบาทหน้าท่ี 3 ส่วน  สหวทิยาเขต/ก.ต.ป.น./ผู้อํานวยการกลุ่มใน สพม.๒๔ 
   - การออกนิเทศติดตามฯ ควรบูรณาการพร้อมกันหลายๆ เรื่อง โดยนิเทศ เป็นทีม 
   - การแต่งเพลงสัญลักษณ์ ของ สพม.๒๔  
ท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

   - แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุมลําดับท่ี ๒๙ นายพูนศักด์ิ  เสนฤทธิ์  เป็น นายพูลศักด์ิ  เสนฤทธิ์ 
   - แก้ไขรายชื่อลําดับท่ี ๔๘ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษย์อุดมวิทย์ เป็น พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 
   - แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุมลําดับท่ี ๕๒ นายชิณกรณ์  แก้วรักษา เป็น นายชินกรณ์  แก้วรักษา 
   - แก้ไขระเบียบวาระท่ี ๑  ให้ขยายความ ในข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 

ท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม – 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มอํานวยการ 
 
นายเจสดา  ขวัญสกุล 

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๗) เพ่ือให้จังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 ๑. ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดท้ังปี ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนท่ียั่งยืนต่อไป 
 ๒. ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ ตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ (Admit) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเสียชีวิตภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันเกิดเหตุ 
และรายงานให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพ่ือสรุปให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนใน
ภาพรวม 
 ๓. ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ ถอดบทเรียนผลการดําเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 
เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และกําหนดแผนงาน แนวทางมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยให้ความสําคัญในประเด็น การเสียชีวิตท่ีเกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
และการโดยสารท้ายกระบะ  ท้ังนี้ ขอให้รายงาน ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทราบต่อไป 
 ๔. ให้อําเภอท่ีมีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง มีการวิเคราะห์ถอดบทเรียนโดยละเอียด และ
นําไปกําหนดแนวทางในการจัดทําแนวทาง มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยมีการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีอย่างเข้มข้น 
 ๕. ให้นายอําเภอกําหนดให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ติดตามการปฏิบัติกําหนดมาตรการ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมท้ังกําหนดให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสําคัญของอําเภอ ท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ี
ทุกภาคส่วน ท้ังระดับอําเภอ ท้องถ่ินต้องดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ประสานความร่วมมือกับทางศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนในพ้ืนท่ี  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

     ๓.๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ 
๑. การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้แจ้งนโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้
สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติแล้ว  
 ๒. การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี ๑๐  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ มีนักเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด  ท่ี ๑๐ จํานวน ๓ ราย  ดังนี ้
    ๒.๑ นายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(โรงเรียนขนาดใหญ่) 
     ๒.๒ นางสาวกนกพิชญ์  มะลิฉิม  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(โรงเรียนขนาดเล็ก) 
     ๒.๓ เด็กชายจักรพชร  น่วมมะโน  โรงเรียนอนุกูลนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขนาดใหญ่) 
 ผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบต่อไป   
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               จึงขอเชิญชวนผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งสถานศึกษา หรือ นักเรียน เข้ารับการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖1  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ต่อไป (รายละเอียดกําหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

   ๓.๓ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายวิทยา  ศรีชาติ 
 ๑. แจ้งปฏิทินการจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สําหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ขอความร่วมมือแจ้งและอนุญาตให้
บุคลากรในสังกัดผู้มีรายชื่อ  ตามคําสั่งเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
     ๑.๑ ผู้ท่ีมีรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ ตามเอกสารแนบท้าย คําสั่งท่ี ๕/๒๕๖๑  
(ยกเว้นพนักงานบริการ) 
     ๑.๒ ตัวแทนศูนย์สอบท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ณ สนามสอบในสหวิทยาเขตนั้นๆ ตามคําสั่งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
           - คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตามคําสั่งท่ี ๗/๒๕๖๑ เลขานุการกรรมการ แต่ละชุด  
รับเอกสารท่ี นางลัดดา  จงนุเคราะห์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 
 ๓. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education  
 ๔. ตามท่ี  กระทรวงศึกษาธิการ  มีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเริ่มใช้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔  และ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔   
 เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ดังกล่าว ตลอดท้ังการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดทําแผนการสอนสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ทันใช้ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนด
ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสารระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ” 
ในวันศุกร์ ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยออกอากาศสดผ่านช่องทาง ดังนี้ 

- VDO Conference 
- สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔ 
- สถานีโทรทัศน์การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC Channel) 
- WWW.obectv.tv 
- WWW.youtube.com/obectvonline 
- WWW.facebook.com/obectvonline 

ในการนี้ จึงให้โรงเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
- ผู้อํานวยการโรงเรียน/รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ครูผู้สอนเนื้อหาเก่ียวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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- ครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าประชุม
ตามวัน เวลาดังกล่าว โดยใช้สถานท่ีภายในโรงเรียน หรือรวมกลุ่มโรงเรียนตามความสะดวกและเหมาะสม อนึ่ง สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะจัดพิมพ์เอกสารแจกโรงเรียนทุกแห่งในโอกาสต่อไป สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://academic.obec.go.th/ 

 ๕. ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ โดยกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ 
WWW.deqp.go.th และ Facebool : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(โรงเรียนส่งเล่มรายงานผลการดําเนินงาน และใบสมัครท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๗๗๘) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

     ๓.๔ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

นางปิยพร  สุจิตตกุล 
 ๑. การโอนเงินงบประมาณ เงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๓  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษาท่ี
ชํารุดทรุดโทรม และท่ีประสบอุบัติภัยให้กลับสู่สภาพปกติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แจ้งโอน
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว เร่งให้โรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ให้เสร็จภายในวันทําการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  มิฉะนั้น งบประมาณจะพับไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้รับ
งบประมาณ ๘ โรงเรียน  
 ๒. โรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ปี ๒๕๖๑  ขณะนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  
กําลังดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพ่ือจัดให้โรงเรียนท่ีได้รับจัดสรร จํานวน ๓๒ โรงเรียน ต่อไป  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสางพิกุลทอง  นาสมตรึก 
          เรื่องท่ี ๑ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณบัตร ดังนี้ 
  1. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2560  จัดโดยสํานักงานเลขาธิการ  คุรุสภา จํานวน 
4 ราย  
     1.1 นายชูชัย  ประทุมขันธ์   ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  
      1.2  นายกฤตนัย  ล้ําจุมจัง ตําแหน่งครู โรงเรียนกมลาไสย 
     1.3 นายเทวัญ  ภูพานทอง ตําแหน่งครู โรงเรียนนามนพิทยาคม 
     1.4 นายศิริชัย  ศรีหาตา ตําแหน่งครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
   2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2561 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 1 ราย  คือ นางพิสมัย  บุญรอด  ตําแหน่งครู  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 
   3. รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 7)  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มีผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ 
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      3.1 ประเภทบุคคล จํานวน 32 ราย แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ราย รองผู้บริหารสถานศึกษา  2 ราย 
และครูผู้สอน 27 ราย  โดยผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก ได้แก่ 
                        1) นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 

    2) นางจารุวรรณ  รัตนมาลี    ผู้อํานวยการโรงเรียนคําม่วง 
              3) นางทวีภรณ์  วรชิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 

(สําหรับรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน ได้มอบในงานวันครูท่ี 16 มกราคม 2561)  
         3.2 ประเภทสถานศึกษา  จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม   

            เรื่องท่ี ๒ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์  ดังนี้ 
  1. สังกัดประถมศึกษา  จํานวน 13 ราย (อัตราตําแหน่งว่าง 11 อัตรา) 
  2. สังกัดมัธยมศึกษา  จํานวน 4 ราย (อัตราตําแหน่งว่าง 3 อัตรา) 
  ท้ังนี้  มีข้าราชการครูในสังกัดมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  จํานวน 3  ราย ดังนี ้
  1. นางอธิชา  ทองรุ่ง  ตําแหน่งครู โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์  
  2. นางสาววราภรณ์  บุ่งวิเศษ  ตําแหน่งครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
 3. นางสาววราพร  จอมคําสิงห์  ตําแหน่งครู  โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม  
 
          เรื่องท่ี ๓ การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.))  
ท่ีสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครและกําหนดปฏิทินการคัดเลือกฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามโครงการดังกล่าว  โรงเรียนกุฉินารายณ์  จํานวน 3 อัตรา ใน 3 สาขาวิชาเอก  ได้แก่ เคมี  คอมพิวเตอร์ และ
คณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันท่ี 17 มกราคม 2561 
2. รับสมัครคัดเลือก วันท่ี 23 มกราคม 2561 – 29 มกราคม 2561  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2561 
4. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
6. บรรจุและแต่งต้ัง วันจันทร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 

 
          เรื่องท่ี ๔ การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุน
ศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน) รุ่นท่ี 3 ประจําปี 2558 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครและกําหนดปฏิทินการคัดเลือกฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามโครงการดังกล่าว จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (ภาษาสเปน)  1 อัตรา และโรงเรียน
อนุกูลนารี (ภาษาเกาหลี) 1 อัตรา ดังนี้ 
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1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันท่ี 17 มกราคม 2561 
2. รับสมัครคัดเลือก วันท่ี 23 มกราคม 2561 – 29 มกราคม 2561  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2561 
4. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
6. บรรจุและแต่งต้ัง วันจันทร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 

 
          เรื่องท่ี 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถานศึกษา  
   ตามมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จะได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะข้อมูลผลการปฏิบัติงาน คุณ
ความดี และอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561) ดังนั้น จึงขอให้ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับการประเมิน ส่วนรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 
เมษายน 2561) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 
นายธีระพร  ภาคมฤกษ์ 

๑. โรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ.............. 
๒. โรงเรียนประชารัฐ ให้นําแบบ............ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางภัสชรีย์  ผกานนท์ 

๑. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 ๒. การส่งรายงานการเงินของสถานสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือทราบ  

ฝากกําชับให้ส่งงานเป็นปัจจุบัน เพราะอยู่ในเกณฑ์ประเมินเช่นกัน 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธาน  
  - การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพ่ือการศึกษา สพฐ.  ประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีสนใจสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

   - ไม่มี - 
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เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๔๕ น.  
               
 
      (ลงชื่อ)         กัญญา  ดูพงษ์    ผู้จดรายงานการประชุม 
                              (นางกัญญา  ดูพงษ์) 
                              นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 
 
               (ลงชื่อ)      เจสดา  ขวัญสกุล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจสดา  ขวัญสกุล) 
                ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


