สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕5 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัน้ 3
----------------------------------คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
โดยมีนายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนําคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ จํานวน 7 ท่าน
ประกอบด้วย
1. นายเกรียงศักดิ์
2. นายวรโชติ
3. นางสาวธัญญารัตน์
4. นางสาวอภิรดี
5. นายธัชพล
6. นางสาวเทียนทอง
7. นางสุภาวดี
ทีป่ ระชุม :

พิชิตกวิน
สุคนธ์ขจร
เดชะปิยะมิตร
พรพฤฒิพันธุ์
ดวงพัตรา
ทองใจสด
เพ็งธงชัย

ประธานการมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการกรรมการ

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

มติทปี่ ระชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติ
และการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2555
3.1 การติดตั้งระบบ Video Conference จํานวน 11 แห่ง
1) บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 จํานวน 11 แห่งที่เป็นศูนย์แม่ข่าย และศูนย์อบรมผ่านระบบ
Video Conference พร้อมเพิ่มจุดบริการระบบ Streaming จํานวน 20 จุด
2) ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจําทุกศูนย์ที่มีการจัดอบรมฯ

-๒3.2 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Video Conference
โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ มีทงั้ หมด 11 ศูนย์
ศูนย์ที่ 1 เป็นศูนย์แม่ข่ายอบรมติวสด ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
3. โรงเรียนเนินพิทยาคม
4. โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาคม
5. โรงเรียนพัชรพิทยาคม
6. โรงเรียนวัชรชัย
7. โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ
9. โรงเรียนชาญวิทยา
10. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
11. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
12. โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
13. โรงเรียนเมตตาวิทยา
14. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
ศูนย์ที่ 2 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ศูนย์ที่ 3 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
3. โรงเรียนวังโป่งวิทยาคม
4. โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ศูนย์ที่ 4 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ได้แก่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ศูนย์ที่ 5 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
1. โรงเรียนติ้ววิทยาคม
2. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
3. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
5. โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
6. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
7. โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ
8. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

-๓9. โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
10. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
11. โรงเรียนฤทัยทิพย์
ศูนย์ที่ 6 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
3. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
4. โรงเรียนบ้านสงเปลือย
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเกศ
6. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์
ศูนย์ที่ 7 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนน้าํ หนาววิทยาคม
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม
2. โรงเรียนบ้านโคกมน
3. โรงเรียนวังกวาง
ศูนย์ที่ 8 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนหนองไผ่ ประกอบด้วย
1. โรงเรียนหนองไผ่
2. โรงเรียนเพชรละครวิทยา
3. โรงเรียนนาเฉลียง
4. โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ศูนย์ที่ 9 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
2. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
3. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
4. โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ศูนย์ที่ 10 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
2. โรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม
3. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
4. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
5. โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
6. โรงเรียนบ้านบ่อรัง
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต

-๔ศูนย์ที่ 11 ศูนย์อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทศิ
2. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
3. โรงเรียนเมืองศรีเทพ
4. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
3.3 การมอบกระเป๋า/คู่มือการอบรม
- กระเป๋าและคู่มือการอบรม สามารถรับได้หลังจากเลิกประชุม
3.4 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีจํานวน 500 ป้าย ขณะนี้ดําเนินการติดตั้งแล้ว
445 ป้าย เหลืออีกจํานวน 55 ป้าย จะดําเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันอบรม
3.5 การเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับวันอบรมฯ จํานวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีป่ ระชุม :

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.
------------------------------------------ผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ
ผู้จดบันทึก
(นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

ผู้รับรอง
(นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน)
ประธานกรรมการศึกษาฯ

