
เอกสารประกอบการประชุม สพป.ตาก เขต 2 สัญจร 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา สพป.ตาก เขต 2 

เรื่อง  การจัดซ้ือแบบพิมพฯ์  
        ด้วย สพป.ตาก เขต 2 ได้รับประสานจากองค์การค้า สกสค. ว่า เนื่องจากท่ีผ่านมาได้มีโรงเรียน/สถานศึกษา    
ค้างชําระค่าแบบพิมพ์เป็นจํานวนมาก ทําให้องค์การค้า สกสค. ได้มีแนวทางท่ีจะให้โรงเรียนชําระเงินล่วงหน้า              
เป็นค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง พร้อมกับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์  
        สพป.ตาก เขต 2 จึงขอซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติดังนี ้
        1. โรงเรียนสํารวจความต้องการใช้แบบพิมพ์ ตั้งแต่ต้นภาคเรียน เพ่ือป้องกันปัญหา แบบพิมพ์ขาดแคลนในช่วง
ปลายภาคเรียน หรือป้องกันการยืมใช้ซ่ึงเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบ 
        2. โรงเรียนเสนอขออนุญาตไปซื้อด้วยตนเองท่ีองค์การค้า สกสค. สามารถเสนอขออนุญาตได้ตามปกติ 
        3. โรงเรียนท่ีต้องการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ (สพป.ตาก เขต 2 สั่งซื้อให)้ ดําเนินการดังนี ้
 3.1) โรงเรียน/สถานศึกษาแจ้งหนังสือไปยัง สพป.ตาก เขต 2  
 3.2) สพป.ตาก เขต 2 ส่งหนังสือถึงองค์การค้าของ สกสค. 
 3.๓) เม่ือองค์การค้าฯ ได้รับหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์แล้ว จะมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือแจ้ง
ยอดค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่งของโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีสั่งซื้อให้ สพป.ตาก เขต 2 ทราบ 
 3.๔) สพป.ตาก เขต 2 แจ้งให้โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีสั่งซื้อดําเนินการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ พร้อมส่งสําเนา
หลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ ให้ สพป.ตาก เขต 2  
 3.๕) สพป.ตาก เขต 2 ส่งสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ ให้กับ องค์การค้าของ สกสค. 
 3.๖) เม่ือองค์การค้า ได้รับสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ แล้ว จะจัดส่งแบบพิมพ์ พร้อมใบรับเงิน ให้ สพป.ตาก 
เขต 2 
 3.๗) สพป.ตาก เขต 2 แจ้งให้โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีสั่งซื้อ มารับแบบพิมพ์ท่ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.ตาก เขต 2 
 3.๘) รายละเอียดค่าแบบพิมพ์ 
        - ปพ.1  ราคาเล่มละ  160  บาท          - ปพ.2   ราคาแผ่นละ   2  บาท 
                 - ปพ.3  ราคาแผ่นละ    5  บาท          - ลส.19  ราคาเล่มละ  70  บาท 
                 สําหรับค่าขนสง่แบบพิมพ์ทางองค์การค้า จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ 
 
เรื่อง  การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน 
        ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คณะอนุกรรมการสิทธิเด็กและการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัด
ประชุมหารือเรื่อง “ปัญหาสิทธิของบุคคลท่ีมีอาการตาบอดส”ี เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2559 และได้ติดตามปัญหาด้าน
การศึกษาและการประกอบอาชีพของบุคคลท่ีมีอาการตาบอดสี ประชากรไทยท่ีมีอาการตาบอดสี คิดเป็นร้อยละ 10  
ของประชากรไทยท้ังหมด จะประสบปัญหาของการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากข้อจํากัดสําหรับบุคคลท่ีมี
อาการตาบอดสี ในหลายคณะ/สาขา เช่น แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กายอุปกรณ์ศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
ศาสตร์ รวมไปถึงการถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพด้วย จึงมีนโยบายการตรวจคัดกรองตาบอดสี ในนักเรียน  
        สพป.ตาก เขต 2 ขอเรียนว่า ได้ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวดัตาก 
ในการเตรียมการคัดกรองนักเรียนตาบอดสีและโรคท่ีเก่ียวกับตา ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 
 
 



เรื่อง  การดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
        ด้วย สพฐ. แจ้งว่า รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ได้มอบนโยบายให้กับ 
สพฐ. เม่ือวันพุธท่ี 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.จึงขอให้
ดําเนินการดังนี้ 
       1. ประชุมทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี การทํางานของสภานักเรียน และ
ดําเนินการพัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้  
       2. ให้ทุกโรงเรียนมีสภานักเรียนและดําเนินการอย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
       3. ให้สภานักเรียนของทุกโรงเรียน ดําเนินกิจกรรม TSC GEEN CHALLENGE ให้เสร็จสิ้นภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 โดย สพฐ. จะติดตามผลการดําเนินงานจากเพจ Facebook “สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ.” 
       4. ส่งเสริมให้โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
       5. ส่งเสริมให้โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
       6. ให้พิจารณากลั่นกรองการเข้าร่วมกิจกรรมของสภานักเรียนกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการนํา
เด็กออกนอกห้องเรียนซึ่งไม่ใช่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

      มาตรการในการดําเนินงานกิจกรรรมสภานักเรียน ระดับสถานศึกษา 
มาตรการ 
1. ให้สถานศึกษาดําเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    และค่านิยม 12 ประการ 
2. ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสภานักเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กร 
4. ให้สถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานสภานักเรียน 

แนวทางในการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งสภานักเรียนของสถานศึกษา 1 สภาในสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดทํา ธรรมนูญ หรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสภานักเรียน และคู่มือของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
    การดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนตามท่ีกําหนดไว ้
3. สถานศึกษาต้องบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสภานักเรียน 
5. สถานศึกษาวางแผนการดําเนินงานร่วมกับสภานักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สภานักเรียนในวิถีประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง 
    กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    สู่การปฏิบัตินําเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 
7. สถานศึกษาในแต่ละระดับช่วงชั้น พิจารณารับนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมด้านสภานักเรียนและมีผลงาน 
    เชิงประจักษ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน ตามสัดส่วนหรือจํานวนท่ีเหมาะสม 

 
--------------------------------------------- 

 


