
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน 
คร้ังที่  3  / 2564 

วันพฤหัสบดีที่  8  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2564  (เวลา 08.30 น.) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายไกรวัลย์  สังฆะสา 
2. นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์ 
3. นายกฤษฎา  ทองก าเหนิด 
4. นายประสิทธิ์  นาคสิงห์  
5. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์  
6. นางสมัย  สุวรรณอ าภา 
7. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข 
8. นางอ านวย  ออกเวหา  
9. นางพรศรี  ยอดสุดา 
10. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์ 
11. นางนราภรณ์  ประทานทรัพย์ 
12. นายสุรชัย  ทองนุ้ยพราหมณ์ 
13. นายอัมพร  จันทร์มณี 
14. นางสาวทับทิม  พุ่มคล้าย  
15. นายจรัส  รัตนบรรณสกุล 
16. นายดุสิทธิ์  ไกรทอง 
17. นางกานต์สิริ  มาตขาว  
18. นายพรชัย  ประทานทรัพย์ 
19. นางรมมดี  ชุมแก่น 
20. นางสาวทิวะพร  คงบุญมี 
21. นางสาววัชรี  เพชรรัตน์ 
22. นางสิริพร  รอดวิจิตร 
23. นางจุฑารัตน์  ศรีเชียงหา  
24. นางสาวชุติมา  เอมสวัสด์ิ 
25. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา  
26. นายพิศิษฏ์ฐา  ผกากรอง  

27. นายกฤษณ์  คงเปีย 
28. นางสาวศศิวิมล  จงไกรจักร 
29. นางสาวรวมพร  สีเผือก 
30. นางสาวอัจจิมา  บรรพต 
31. นายวัชระ  ขาวนุ้ย 
32. นางสาววริษฐา  พรานบุญ 
33. นางสาวเกษร  นาคสิงห์ 
34. นางสาวนิภาวรรณ  ชูแก้ว 
35. ว่าท่ีร้อยตรีศราวุฒิ  พุ่มนวน  
36. นายกิตติพงศ์  จันทร์ด า  
37. นางสาวสุพรรษา  คล้ายอุดม 
38. นางสาวศิริพร  ผุดวรรณา 
39. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑามาศ  กาจพิรุณ 
40. นางสาวเก็จแก้ว  วงษ์พุทธ 
41. นางสาวผกามาส  บุญแก้ว 
42. นายโกวิทย์  ธานีสอน 
43. นางปิยะมาศ  กิ่งน  าฉ่า 
44. นางสาวเยาวเรศ  ทองเหลือ 
45. นางสาวสุขหฤทัย  สุวรรณรัตน์ 
46. ว่าท่ีร้อยตรีเวคินทร์  จูฑานุวงศ์ 
47. นางสาวกานต์ธีรา  เล่งระบ า 
48. นางสาวรจนา  สุดรอด 
49. นางสาวนภาพร  สมัยกาญจน์  
50. นางสาวเอรวรรณ  แดงลาด 
51. นางจินทิรา  คงสวัสด์ิ 
52. นางสาวภัทรพร  วงศาโรจน์ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางอรพิน  จันทร์เกตุ  ลากิจ 

เร่ิมประชุมเวลา 08.30  น. 
  นายไกรวัลย์  สังฆะสา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นประธานการประชุมพร้อม
กล่าวสวัสดีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี  
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  ประธาน กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกใหม่ ของจังหวัดชุมพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแล้วไม่มีการล็อกดาวน ์โดยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ดูแล และยังไม่มีมาตรการควบคุมสถานท่ี ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ขอให้ดูแลความปลอดภัย         
ของตนเอง  ใส่แมส และพกพาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว 

1.2  อาคาร สถานท่ี ในเรื่องอัคคีภัย ขอความร่วมมือคุณครูท่ีประจ าห้องเรียนดูแลห้องเรียน 
ปล๊ักไฟ ประตู หน้าต่างปิดให้เรียบร้อย 

1.3  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเสร็จในภาคเรียนท่ี 
2/2563 ขอขอบคุณคุณครูท่ีได้ดูแล อบรม ส่ังสอน ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้  

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
   -  ท่ีประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 
2564  โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
   - 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.1.1   การขอบคุณในเรื่องการสอน ภาคเรียนท่ี 2/2563 
-  รองผู้อ านวยการหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ กล่าวขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนท่ีได้ทุ่มเทและท าหน้าท่ีดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
และขอมอบหมายให้คุณครูกิตติศักดิ์ เหล่าสุข ได้กล่าวในวาระต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.2  การส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอน ภาคเรียนท่ี 1/2564 
 -  คุณครูกิตติศักด์ิ  เหล่าสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวว่า      

การส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอน ภาคเรียนท่ี 1/2564 ขอให้คุณครูในแต่ละกลุ่มสาระฯจัดแบ่งรายวิชาท่ีจะสอน
ในภาคเรียนท่ี 1/2564 และน าส่งได้ท่ีคุณภัทรพร วงศาโรจน์ด้วย   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.3   การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 -  คุณครูโชคชัย สกลวิรัตน์ กล่าวว่า การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564  

ก าหนดรับนักเรียนในวันท่ี 24 – 28 เมษายน 2564 และก าลังด าเนินการร่างค าส่ังคณะกรรมการรับนักเรียน 
โดยใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นสถานท่ีรับสมัครนักเรียน ดังนี  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
- ก าหนดสอบ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564  
- ประกาศผล รายงานตัว วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564  
- มอบตัวนักเรียน วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
- ก าหนดสอบ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2564   
- ประกาศผล รายงานตัว วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564   
- มอบตัวนักเรียน วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 

ในวันมอบตัวนักเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน จะเกี่ยวข้องกับคุณครูทุกคนขอความร่วมมือคุณครู     
ในการรับเอกสารทางการเงิน และเอกสารการมอบตัวของนักเรียน จะมีค าส่ังด าเนินการรับนักเรียนแจ้งคุณครู
ทุกคนอีกครั ง 
    - คุณครูกิตติศักด์ิ เหล่าสุข กล่าวเพิ่มเติมกรณีเดินทางไปส่งคุณครูรวมพร    
สีเผือก ขอให้สลับเปล่ียนกันได้ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.4   การปรับปรุงหลักสูตร 
 -  การปรับปรุงหลักสูตร ขอให้ผู้ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ        

ดูโครงสร้างรายวิชาส าหรับท่ีจะเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2564 ให้ชัดเจน นักเรียนต้องเรียนทั งหมด             
กี่หน่วยกิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และขอนัดหมายหัวหน้ากลุ่มสาระฯและผู้ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรของ      
กลุ่มสาระฯ ได้ประชุมปรับปรุงหลักสูตร ในวันท่ี 19 เมษายน 2564 และเกี่ยวข้องกับการประชุมท่ี         
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ในการเปิดหลักสูตรระยะสั น มอบให้กลุ่มสาระการงานอาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ      
โดยคุณครูประสิทธิ์ นาคสิงห์ วิชาการไฟฟ้าภายในอาคาร ม.4 และ ม.5 และคุณครูท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอร์      
จะรับผิดชอบในวิชาการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 ซึ่งผู้อ านวยการได้ลงนามท า MOU เรียบร้อยแล้ว         
เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  ในภาคเรียนท่ี 1/2564 จะมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอก   
คหกรรม มาท าการฝึกสอนในโรงเรียนด้วย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.5   การขับเคล่ือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          ด้านการศึกษา 
 -  คุณครูวัชระ ขาวนุ้ย กล่าวขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือ     

การขับเคล่ือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ซึ่งได้ส่งเล่มรายงาน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 และได้รับการประเมินรอบ 2 พร้อมกับโรงเรียนสวนศรีวิทยา      
ประมาณเดือน สิงหาคม 2564  ในช่วงนี ขอให้แต่ละกลุ่มสาระฯด าเนินการจัดท า Best Practice ท่ีได้ส่ง
รายงานให้ สพม. สฎชพ ซึ่งต้องเตรียมน าเสนอ และท าเล่มการประเมินแต่ละกลุ่มสาระฯ ซึ่งในแต่ละ          
กลุ่มสาระฯ สามารถเปล่ียน Best Practice ได้ และศน.สุจินต์ ภิญญานิล ได้เพิ่มเติมให้มีกิจกรรมแนะแนว    
อีก 1 ชิ น ขอมอบหมายให้คุณครูกฤษณ์ คงเปีย เป็นผู้รับผิดชอบ และจะนัดหมายคุณครูประชุมอีกครั ง                   
เพื่อให้มีความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ น และสามารถน าไปถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ 
ซึ่งในวันประเมินคณะกรรมการจะสอบถามจากนักเรียนเท่านั น จึงต้องให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ นด้วย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.1.6  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 -  คุณครูกิตติศักดิ์  เหล่าสุข กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คุณครูสุพรรษา คล้ายอุดม จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานหลังจากเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั งภายในและภายนอก จะมีค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน
อีกครั ง ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากคุณครูทุกคนด้วย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.7  การปิดและเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 
 -  การปิดและเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 ขอค าชี แนะปรึกษาหารือการปิด

และเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 การเปิดภาคเรียนก าหนดไว้วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และ ในส่วน ม.1        
และ ม.4 จะก าหนดวันเรียนปรับพื นฐาน จ านวน 2 วัน งานวิชาการจะหาวิธีการและวางแผนว่าจะด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบใด ซึ่งรวมตัวกันได้ไม่มาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 ต้องด าเนินการให้รัดกุมและจัดท าเป็นปฏิทินวิชาการและชี แจงให้คุณครูได้ทราบ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.8  การแก้ 0 , ร  
    -  การแก้ 0 แก้ ร จากข้อมูลเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ได้ด าเนินการ
ติดตามและแจ้งรายช่ือ ประสานงานคุณครูประจ าวิชา และมีบางรายวิชายังไม่ได้เนินการให้เรียบร้อย         
ของคุณครูรวมพร สีเผือก จ านวน 2 คน คุณครูเวคินทร์ จูฑานุวงศ์ จ านวน 1 คน คุณครูทิวะพร คงบุญมี 
จ านวน 2 คน คุณครูผกามาส บุญแก้ว จ านวน 1 คน และคุณครูชัยยนต์  ศรีเชียงหา จ านวน 1 คน                
ได้ด าเนินการเรียบร้อยและแจ้งคุณภัทรพร วงศาโรจน์ เพื่อด าเนินการต่อไปแล้ว ในส่วนของคุณครูท่ียังไม่ได้
ด าเนินการขอให้ติดตามนักเรียนแก้ 0 แก้ ร ให้แล้วเสร็จด้วย 
   4.1.9  โต๊ะ-เก้าอี นักเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน มีสภาพช ารุดเป็นส่วนมาก       
อาจไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน จึงขอเสนอจัดซื อเพิ่มเติม หรือซ่อมแซมโดยซื อแผ่นไม้มาด าเนินการ                 
และในห้องเรียนอาคาร 2 จะร้อนมาก เนื่องจากหน้าต่างเป็นกระจก ลมไม่สามารถพัดผ่านได้จึงขอเสนอติดตั ง
พัดลมในห้องเรียนให้นักเรียน 
   4.1.10  การแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ก าหนดวันท่ี 9 เมษายน 2564         
งานวิชาการก าลังด าเนินการ และประสานงานคุณครู ท่ีมีปัญหาในบางรายวิชาเฉพาะบางจุด ทีมงานท างาน
จนถึงเวลากลางคืน หากมีการประสานงานส่วนตัวขอความร่วมมือจากคุณครูทุกคนด้วย เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 9 เมษายน 2564 ในส่วนของการรับใบ ปพ. จะมีขั นตอนการจัดท าหลายขั นตอน และต้องมี
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการลงนามด้วย ซึ่งก าหนดไว้วันท่ี 19 เมษายน 2564 หากวิชาการ     
มีความคืบหน้าอย่างไร แจ้งให้คุณครูทุกคนทราบทางไลน์กลุ่มโรงเรียนอีกครั ง  
   -  รองผู้อ านวยการหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ กล่าวเสริม  ขอนัดหมายหัวหน้า         
กลุ่มสาระฯและวิชาการประชุม ในวันท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก เพื่อปรึกษา
การปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูทุกคนต้องมีแผนการเรียนรู้ 1 หน่วย รายละเอียดแจ้งใน
วันประชุม 
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   -  ประธาน กล่าวสรุปดังนี  
   4.1.1 การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2563 นักเรียนรับทราบผลวันท่ี 9 
เมษายน 2564 ให้คุณครูปิดภาคเรียนวันท่ี 10 – 18 เมษายน 2564 และวันท่ี 19 เมษายน 2564       
เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี มอบ ปพ.ให้นักเรียน ก าหนดให้วันท่ี 19 – 30 เมษายน 2564 ให้คุณครูประจ าวิชา        
นัดหมายนักเรียนมาแก้ 0 แก้ ร ของภาคเรียนท่ี 2/2563  
   4.1.2 การส ารวจรายวิชาท่ีสอน ภาคเรียนท่ี 1/2564 ขอมอบหมายให้วัดผลและ
ประเมินผลดูโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระฯด้วย ให้แจ้งว่ามีวิชาพื นฐานกี่ ตัว              
วิชาสาระเพิ่มเติมกี่ตัว หัวหน้ากลุ่มและกลุ่มสาระฯ ต้องดูมาตรฐานโครงสร้างของกลุ่มสาระ มาตรฐานช่วงชั น
ของรายวิชาต้องมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะโครงการห้องเรียนพิเศษขอฝากงานวัดผลประเมินผลดูแลด้วย 
   4.1.3  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 คุณครูโชคชัย สกลวิรัตน์ ได้กล่าวไป
แล้วให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส าคัญ หากคุณครูท่านใดติดภารกิจให้สลับสับเปล่ียนกันได้ 
   4.1.4  การปรับปรุงหลักสูตร ท่ีผ่านมาได้มีหลักสูตรทวิศึกษา ซึ่งอาชีวิศึกษาได้
ยกเลิกการเรียนการสอนทวิศึกษา แต่ยังมีการจัดท าหลักสูตรเช่ือมโยง มี 2 แบบ ระยะสั นปรับตามหน่วยกิต 
ต้องสอบถามความสมัครใจของนักเรียน และมีค่าใช้จ่ายซึ่งนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนกับอาชีวศึกษาด้วย 
โดยคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวนเป็นผู้สอน แต่การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

4.1.5  การขับเคล่ือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรท่ีอยู่รอบตัวมาปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ              
ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ต้องมีการแทรกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ในแผนการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลต้องมีเช่นเดียวกัน ในการเตรียมความพร้อมทุกลุ่มสาระฯ ต้องท า คือ การหานักเรียนท่ีมี
ความสามารถไว้ตั งแต่ต้นภาคเรียน และน าข้อมูลท่ีได้ส่งให้คุณครูวัชระ ขาวนุ้ย มาท าการเรียนการสอน          
ให้นักเรียน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือวัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระฯ เงื่อนไขคือคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในรายวิชา       
ต้องสอนให้นักเรียนคิดและด าเนินการท าด้วยตนเอง 

4.1.6  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คุณครูสุพรรษา คล้ายอุดม               
ได้ปรึกษาหารือแล้ว ต้องจัดท าค าส่ังและหารือกันอีกครั ง 

4.1.7  การเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 ก าหนดเรียนปรับพื นฐาน ม.1 และ ม.4    
วันท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564  

4.1.8 การแก้ 0 , ร ซึ่งนักเรียนม.3 และ ม.6 ส าเร็จการศึกษาได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
- ในส่วนโต๊ะนักเรียน และพัดลมได้ปรึกษากับรองผู้อ านวยการกฤษฎา ทองก าเหนิด

ไว้ด้วยแล้ว ต้องสืบราคาและต้องดูเงินงบประมาณในการจัดซื ออีกครั ง  และกล่าวขอบคุณงานวิชาการ             
ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 -  รองผู้อ านวยการกฤษฎา ทองก าเหนิด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณและแผนงาน กล่าวถึงหัวข้อส าคัญ การยืมเงินไปราชการ , ระเบียบการยืมเงิน , การล้างหนี         
การระดมทรัพยากร ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ,งานแผน และงานพัสดุ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ     
กล่าวในวาระต่อไป 
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4.2.1  งานการเงิน 
         1.  การยืมเงิน/การล้างสัญญายืม 
    -  คุณครูเวคินทร์ จูฑานุวงศ์ กล่าวว่า การยืมเงินไปราชการต้องการให้
คุณครูด าเนินการตามขั นตอน ดังนี  

1.1  หากคุณครูได้รับหนังสือราชการให้ไปราชการ ประชุม อบรมแล้ว 
ขอให้คุณครูเขียนแบบไปราชการท่ีคุณจินทิรา คงสวัสด์ิ และน าเสนอตามล าดับ พร้อมออกค าส่ังให้คุณครูไป
ราชการโดยแนบหนังสือราชการ ตารางก าหนดการให้ผู้อ านวยการลงนามเรียบร้อยแล้ว  

1.2 ให้ส าเนาหนังสือราชการพร้อมค าส่ังไปราชการและด าเนินการเขียน
สัญญายืมเงินท่ีกลุ่มบริหารงบประมาณ ภายใน 2 – 3 วัน ด้านหลังจะมีแบบประมาณการ ค าว่า เบี ยเลี ยง
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนนักเรียนให้ใช้ค าว่า ค่าอาหาร เท่านั น  

1.3 การใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์ราชการให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้
น าเสนอตามล าดับ และแนบแผนท่ีการเดินทางไปสถานท่ีอบรมด้วย 

- ในกรณีท่ีคุณครูได้รับหนังสือราชการกระชั นชิดขอให้คุณครูส ารองจ่าย
ก่อนแล้วกลับมาเขียนรายงานการเดินทางไปราชการในภายหลังได้ 

- อัตราการเบิกค่าเบี ยเลี ยงของคุณครูและนักเรียนมื อละ 80 บาท           
วันละ 240 บาท ในส่วนของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคุณครูประสิทธิ์ นาคสิงห์ วันละ 270 บาท  

-  ค่าท่ีพัก มี 2 ประเภท ค่าท่ีพักจ่ายจริง โดยคุณครูจ่ายเงินแล้วทางโรงแรม
จะมีใบเสร็จรับเงินให้ ส่วนค่าท่ีพักเหมาจ่ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คืนละ 800 บาท     
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคุณครูประสิทธิ์  นาคสิงห์ คืนละ 1,200 บาท  โดยไม่มีใบเสร็จ               
และให้คุณครูขอใบแจ้งรายการของโรงแรมมาด้วย 

-  การนับเวลาไปราชการ 24 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน หากไม่ถึง 24 ช่ัวโมง
แต่เกิน 12 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วันเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกับตารางก าหนดการต่าง ๆท่ีไปราชการ ต้องน ามาค านวณ
สัดส่วนอัตราเบี ยเลี ยงด้วย 

-  การล้างหนี  หากคุณครูไปราชการและกลับมาจากการไปราชการแล้ว 
ขอให้คุณครูด าเนินการเขียนใบล้างหนี  จ านวน 3 ฉบับ ซึ่งจะมีใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ในกรณี         
ท่ีเติมน  ามันแล้วไม่มีใบเสร็จเท่านั น ในศัพท์เฉพาะจะเขียนว่า ค่าชดเชยน  ามันรถยนต์ส่วนตัว และขอบคุณ      
คุณครูทุกคนท่ีได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการล้างหนี ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2563 ด้วย   

- ประธาน กล่าวเพิ่มเติม การเบิกเบี ยเลี ยงไปราชการทั งของครูและนักเรียนให้เบิก
ตามสิทธิตามระเบียบ ในกรณีรถตู้ของโรงเรียนต้องพิจารณาจ านวนผู้โดยสารด้วย ส่วนค่าท่ีพักมี 2 แบบ       
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก และให้เตรียมข้อมูลเลขภาษีของโรงเรียนท่ีต้องใช้ในการเข้าพัก    
ท่ีโรงแรมไปด้วย  
    2.  การท าเอกสารจ่ายเงิน 
    -  คุณครูอัจจิมา บรรพต หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดท าเอกสารจ่ายเงินได้ลาออก หากคุณครูมีความประสงค์จะติดตามการจ่ายเงินในกรณีท่ี
ร้านค้าเร่งให้จ่ายเงิน ขอให้ติดต่อผ่านคุณครูอัจจิมา บรรพต เป็นการส่วนตัวได้ เอกสารอาจจะล่าช้าบ้างต้องขอ
อภัยด้วย ส่วนการขอซื อต่าง ๆ งานการเงินจะมีบันทึกข้อความให้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ
ก่อนการเขียนขอซื อ 
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    3.  เงินระดมทรัพยากร 
    -  คุณครูวริษฐา พรานบุญ กล่าวว่า  นักเรียน ม.1 -ม.2 และ ม.4- ม.5    
ท่ียังคงค้างการช าระเงินระดมทรัพยากร ให้นักเรียนมาด าเนินการช าระในปีการศึกษา 2564 ส่วนนักเรียน     
ม.3 และ ม.6 ท่ียังคงค้างช าระ ยอดเงิน ณ วันท่ี 7 เมษายน 2564  ม.3 ค้างช าระ จ านวน 7 คน                
ม.6 จ านวน 4 คน และมีจ านวน 1 คน ท่ีขอยกเว้นเงินระดมทรัพยากร ซึ่งเป็นนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
ขอให้งานแนะแนวท าบันทึกข้อความ ขอยกเว้นส่งท่ีงานการเงินด้วย รายช่ือนักเรียนท่ีคงค้างการช าระเงิน      
ระดมทรัพยากรแจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน และขอให้คุณครูท่ีปรึกษาเร่งติดตามนักเรียนท่ีค้างช าระด าเนินการ
ภายในวันนี ก่อนเวลา 16.00 น.เนื่องจากงานวิชาการประกาศผลการเรียนในวันท่ี 9 เมษายน 2564            
ในส่วนในเสร็จของนักเรียนท่ีช าระแล้ว งานการเงินขอฝากวิชาการใส่ในซองเอกสารท่ีจะให้คุณครูท่ีปรึกษา  
แจกให้นักเรียนด้วย 
    -  เงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ม.1 และ ม.4 จ านวน 1,550 
บาท เงินสมาคมผู้ปกครอง 220 บาท รวมทั งหมด 1,770 บาท ม.2 – 3 และ ม.5 – 6 จ านวน 1,450  
บาท เงินสมาคมผู้ปกครอง 200 บาท รวมทั งหมด 1,650 บาท รายละเอียดทั งหมดจะแจ้งลงในไลน์          
กลุ่มโรงเรียนอีกครั ง  
    -  การรับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ขอความร่วมมือ
คุณครูท่ีรับมอบตัวนักเรียนเป็นผู้รับเงินด้วย งานการเงินจะจัดเตรียมเอกสารไว้ โดยให้คุณครูน าเงินส่งท่ี       
งานการเงินในช่วงเวลา 12.00 น. และช่วงเวลา 16.00 น.  
    -  ประธาน กล่าวเพิ่มเติม นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ ากว่า 
3.75  จ านวน 6 ภาคเรียน ขอยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษาตั งแต่ ม.1 - ม.6 ในส่วนห้องเรียนพิเศษเก็บเงิน   
บ ารุงการศึกษาตามอัตราปกติซึ่งจะมีความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอน  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2.2  งานแผน 
         1.  ก าหนดการส่งโครงการ ปี 2564 และรายงานโครงการปี 2563 
    -  คุณครูอัจจิมา บรรพต กล่าวว่า ขอเล่ือนก าหนดการส่งรายงานโครงการ 
ปี 2563 ภายในวันท่ี 9 เมษายน 2564 เนื่องจากผู้อ านวยการเดินทางไปราชการ ในวันท่ี 19 เมษายน 
2564  ส่วนโครงการ ปี 2564 ให้ส่งวันนี ภายในเวลา 18.00 น. โดยส่งเป็นไฟล์เข้าไลน์ส่วนตัวของคุณครู
อัจจิมา บรรพต หรือคุณครูวริษฐา พรานบุญ ได้ และขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม
ตัดงบประมาณโครงการ ปี 2564 ในวันท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
         2.  การจัดสรรงบประมาณไปแต่ละฝ่ายงาน 
    -  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละฝ่ายงานในปี 2564 เนื่องจากแต่ละฝ่าย
งานและกลุ่มสาระ ได้รับการจัดสรรน้อยลง และได้ค านวณยอดเงินจากจ านวนนักเรียน 770 คน                       
อย่างไม่เป็นทางการ ยอดเงินไม่ต่างจากในปี 2563 แต่งานการเงินจะหักในส่วนค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ น         
เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 60,000 บาท เพื่อป้องกันการค้างจ่ายเป็นจ านวนมาก ในส่วนโครงการ ปี 2564 
ขอให้เขียนให้พอดีกับจ านวนเงินท่ีได้รับ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการตัดงบประมาณ หากมีงบประมาณ
จากส่วนอื่นมาเพิ่มเติม ผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณาให้ตามความเหมาะสมต่อไป 
    -  ประธาน กล่าวเพิ่มเติม โครงการปี 2563 หากยังไม่ได้ด าเนินการ                     
ให้ตัดออกได้ โครงการปี 2564 เป็นโครงการต่อเนื่อง การรายงานโครงการ ปี 2563 จะมีความจ าเป็นในการ
พิจารณางบประมาณในปี 2564  
 



 

- 8 - 
 

-  คุณครูอัจจิมา บรรพต กล่าวสรุปก าหนดส่งรายงานโครงการ ปี 2563 
และรายงานโครงการ ปี 2564วันท่ี 19 เมษายน 2564 รายงานโครงการส่งเป็นรูปเล่มในตะกร้าท่ี         
จัดเตรียมไว้และลงช่ือส่ง ส่วนโครงการ ปี 2564 ส่งเป็นไฟล์เข้าไลน์ส่วนตัวของคุณครูอัจจิมา บรรพต                       
หรือคุณครูวริษฐา พรานบุญ และก าหนดประชุมตัดงบประมาณ ในวันท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก ในวันท่ี 27 เมษายน 2564 งานแผนจะรีบด าเนินการตัดงบให้แล้วเสร็จและส่งไฟล์ไปให้    
ผู้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการแก้ไข และให้ส่งกลับภายในวันท่ี 28 เมษายน 2564  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2.3  งานพัสดุ 
         1.  การจัดซื อจัดจ้าง 
    -  คุณครูนิภาวรรณ ชูแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี กล่าวว่า การจัดซื อจัดจ้างได้
ประสานไปยังร้านค้า ขอรายละเอียดราคาวัสดุ อุปกรณ์ จะแจกให้กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระฯ และจะน าไฟล์
ไปไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนและในกลุ่มไลน์โรงเรียนเพื่อความสะดวกต่อคุณครูทุกคน  
    2.  การขอจ้าง 
    -  การขอจ้าง ขอให้คุณครูด าเนินการตามขั นตอนให้ถูกต้องตามท่ีงานพัสดุ
ได้แจ้งไว้ หากคุณครูไปด าเนินการจัดท าไว้ก่อนและเขียนใบขอซื อขอจ้างในภายหลัง พัสดุขออนุญาตไม่ท าชุด
จ่ายเงินให้ ยกเว้นงานบริหารท่ัวไปเท่านั น และขอความอนุเคราะห์คุณครูทุกท่านหากพัสดุติดต่อให้ลงนาม      
ในเอกสารต่าง ๆ ขอความร่วมมือคุณครูทุกคนด้วย 

3.  ทะเบียนคุมพัสดุกลุ่มสาระฯ 
-  การจัดท าทะเบียนพัสดุกลุ่มสาระฯ ได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี 19 

หรือ 20 เมษายน 2564 งานพัสดุจะนัดหมายชี แจงท าความเข้าในในการจัดท าทะเบียนพัสดุกลุ่มสาระฯ      
อีกครั งหนึ่ง เล่มทะเบียนหากใช้หมดแล้วให้กลุ่มสาระฯเก็บไว้ด้วย สิ นปีการศึกษาพัสดุจะเรียกตรวจสอบ       
เพื่อเป็นการบ ารุง ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระให้คงอยู่ให้มากท่ีสุด  ในส่วนทะเบียนคุมพัสดุ
ของกลุ่มบริหารขอยกเว้น เนื่องจากพัสดุของส่วนกลางคุณครูศศิวิมล จงไกรจักร เป็นผู้ดูแล 

4.  การเขียนโครงการแจ้งซ่อม 
    -  โครงการ ปี 2564 ขอให้เขียนโครงการแจ้งซ่อม บ ารุง ดูแล รักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ของกลุ่มสาระฯด้วย 
    -  การจัดซื อหนังสือเรียน คุณครูท่ีขอคู่มือจะแจ้งทางส านักงานพิมพ์ให้   
ส่วนแบบฝึกหัดไม่สามารถจัดซื อจัดจัดจ้างได้  
    -  ประธาน กล่าวเพิ่มเติม การจัดซื อจัดจ้างต้องด าเนินการไปตามระเบียบ
พัสดุ การเงิน และพัสดุต้องท างานให้สอดรับกับงานเศรษฐกิจพอเพียง ต้องสร้างภูมิคุ้มกันและบูรณาการ
ร่วมกัน ฝากงานพัสดุไปควบคุมในส่วนท่ีนักการภารโรงใช้งานด้วย ในส่วนการเขียนโครงการแจ้งซ่อม เช่น 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ให้เขียนไว้ด้วย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
    -  รองผู้อ านวยการกฤษฎา ทองก าเนิด กล่าวเพิ่มเติมกรณีการเขียน           
ไปราชการให้ด าเนินการตามขั นตอนท่ีคุณครูเวคินทร์ จูฑานุวงศ์แจ้งไว้ และให้บันทึกข้อความเพิ่มเติม          
เพื่อตรวจสอบยอดเงินในโครงการท่ีจะไปราชการว่ามีเงินคงเหลือสามารถใช้ในการไปราชการได้หรือไม่         
หากไม่มีให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการ  
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-  ประธาน กล่าวการไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ในบางครั งจะไม่มี    
ในโครงการท่ีได้ตั งไว้จึงต้องใช้งบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ท่ีได้กันเงินไว้ ยกเว้นท่ีต้องบันทึก เช่น การพัฒนา
ศักยภาพทางด้านกีฬา เนื่องจากได้เขียนไว้ในโครงการแล้ว จึงต้องบันทึกตรวจสอบยอดเงินการไปราชการ      
เพื่อควบคุมการใช้เงินโครงการนั น ๆ 

-  รองผู้อ านวยการกฤษฎา ทองก าเนิด กล่าวเสริมในกรณีการค านวณช่ัวโมง
การไปราชการ 24 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน กรณีค้างคืน และ 12 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน กรณีเดินทาง       ไป
ราชการไม่ค้างคืน หรือ 6 ช่ัวโมง คิดเป็นครึ่งวัน ในส่วนการเบิกค่าชดเชยน  ามันเชื อเพลิง รถยนต์ส่วนตัว 
กิโลเมตรละ 4 บาท รถยนต์ของทางราชการให้เบิกจ่ายตามจริง  
  4.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 4.3.1  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต าแหน่งว่าง   
 -  คุณครูสมัย สุวรรณอ าภา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวว่า 

โรงเรียนมีคุณครูได้รับการย้ายไป จ านวน 2 ราย คือ คุณครูรวมพร สีเผือก และคณครูสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์ 
จึงมีต าแหน่งว่าง 2 ต าแหน่ง คือ วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกนาฏศิลป์ ซึ่งมีต าแหน่งว่างเดิมของรองผู้อ านวยการ
ชาญชัย ผลอุบัติ และรองผู้อ านวยการเนตรชนก ธานีรัตน์ จ านวน 2 ต าแหน่ง ในครั งนี โรงเรียนได้รับย้ายครู
วิชาเอกเคมี ต าแหน่งของรองผู้อ านวยการชาญชัย ผลอุบัติ จ านวน 1 คน คือ นางสาวธัญสินี สังขาชาติ           
ย้ายมาจากโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา คงเหลือต าแหน่งว่าง 3 ต าแหน่ง คือ วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมี 
และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ด าเนินการก าหนดความต้องการวิชาเอกส่งไปส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
   4.3.2  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
    -  ในภาคเรียนท่ี 1/2564 จะมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
วิชาเอกศิลปะ จ านวน 2 คน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมาณ 2 สัปดาห์  
    -  ประธาน กล่าวเพิ่มเติม คุณครูทั งสองคนได้ปรึกษาวันเดินทาง ก าหนดให้
คุณครูรวมพร สีเผือก เดินทางวันท่ี 19 เมษายน 2564 คุณครูสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์ เดินทางไปโรงเรียน
บางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ วันท่ี 22 เมษายน 2564 โรงเรียนอ านวยความสะดวกรถในการ
เดินทางได้จ านวน 2 คัน คือรถตู้โรงเรียนและรถรับจ้างไม่ประจ าทาง ส่วนคุณครูท่ีประสงค์เดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวขอความร่วมมือคุณครูในส่วนน  ามันรถด้วย คุณครูท่านใดมีหน้าท่ีให้สับเปล่ียนกันได้ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.4.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   4.4.1  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
    -  รองผู้อ านวยการกฤษฎา ทองก าเหนิด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
กล่าวว่า โรงเรียนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
เช่นเดิม 
    -  คุณครูประสิทธิ์ นาคสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป กล่าวรายงานหนังสือ
ราชการและการตอบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จ านวน 44 ข้อ ซึ่งได้ตอบมี จ านวน 42 ข้อ 
ยกเว้นจ านวน 2 ข้อ ตอบไม่มี คือ โรงเรียนไม่มีท่ีพักเรือนนอน และไม่มีสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ รายละเอียด      
อื่น ๆ ขอให้คุณครูทุกคนปฏิบัติตามมาตรการท่ีโรงเรียนได้วางไว้เช่นเดิม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  
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   4.4.2  เวรประจ าจุดคัดกรอง 
    -  ในช่วงปิดภาคเรียนขอให้ครูเวรกลางวันสลับกันไปอยู่ประจ าจุดคัดกรอง 
ซึ่งอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณโรงเรียน จะได้ท าการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ก่อนท่ีจะเข้ามาติดต่อราชการ 
    -  ประธาน กล่าวเพิ่มเติม งานบริหารท่ัวไป อาคารสถานท่ียัง ต้อง                
มีการปรับปรุงอีกมาก ในส่วนเครื่องท าน  าเย็นให้นักเรียนได้ท าการติดตั งเรียบร้อยแล้ว  และมีความเป็นห่วง                        
คุณธวัช คล้ายคลิ ง ในส่วนของสัมภาระท่ีวางไว้หน้าป้อมยาม ขอมอบให้คุณครูประสิทธิ์ นาคสิงห์ ดูแลด้วย 

-  การดูแลบ้านพักครูในช่วงปิดภาคเรียน ขอให้ปิดประตูหน้าต่าง ปล๊ักไฟ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงปิดภาคเรียน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ           
  4.5  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

4.5.1  ผลการติดตามพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2563  
          และแนวปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 

-  คุณครูอนุสิทธิ์  บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กล่าวว่า 
ผลการติดตามพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีผ่านมา ได้ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการติดตามพฤติกรรมนักเรียนและส่งต่องานกิจการนักเรียน ซึ่งผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนท่ี 
2/2563 ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งกิจการนักเรียนด าเนินการติดตามมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก         
ได้แจ้งไปแล้วว่า การด าเนินการขั นแรกต้องมาจากคุณครูท่ีปรึกษา เป็นผู้ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน          
และส่งต่อไปให้หัวหน้าระดับชั นตามล าดับ ในภาคเรียนท่ีผ่านมายังไม่ได้รับบันทึกข้อความจากครูท่ีปรึกษา      
และหัวหน้าระดับชั น งานกิจการนักเรียนจึงต้องติดตามตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ซึ่งได้อ านวยความ
สะดวกโดยใช้โปรแกรมติดตามนักเรียน การรายงานผลพฤติกรรม การรายงานการมา เรียนของนักเรียน     
คุณครูยังไม่เข้ายืนยันตัวตนในระบบให้นักเรียน นักเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติติดลบ ในบางครั งไม่ใช่
นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ท าให้นักเรียนท่ีมาโรงเรียนเป็นประจ าต้องท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วย         
จึงท าให้ผลการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จในภาคเรียนท่ี 2/2563  

- ในภาคเรียนท่ี 1/2564 ขอความร่วมมือคุณครูท่ีปรึกษายืนยันตัวตน     
ให้นักเรียนในระบบติดตามด้วย และในแต่ละเดือนขอให้คุณครูท่ีปรึกษาท ารายงานความประพฤติของนักเรียน
ผ่านหัวหน้าระดับชั น และส่งต่องานกิจการนักเรียน และผู้อ านวยการตามล าดับ 1 เดือนต่อ 1 ครั ง เพื่อติดตาม
นักเรียนโดยใช้คะแนนในระบบติดตามความประพฤติประกอบการรายงาน และป้องกันการเกิดปัญหา                       
ต่อตัวนักเรียนต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ           

4.5.2  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 -  รองผู้อ านวยการกฤษฎา ทองก าเนิด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน กล่าวว่า การเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2563  ได้รับทราบผลการเยี่ยมบ้านแ ล้ว                  
20 เปอร์เซ็นต์ และยังไม่ได้รับอีก 80 เปอร์เซ็นต์ ขอฝากคุณครูท่ีปรึกษาให้รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย 
หรือหากยืนยันแล้วให้น าเล่มเก่ามายืนยันท่ีงานกิจการนักเรียนได้ ส่วนการเยี่ยมบ้านในปีการศึกษา 2564      
ในปีแรก คือ ม.1 และ ม.4 มีความประสงค์ให้คุณครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์         
ม.2 – ม.3 และ ม.5 - ม.6 ไปเยี่ยมบ้านเฉพาะนักเรียนท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษได้    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ   
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   4.5.3  ระบบดูแลผ่านระบบ notyschool 
    -  ระบบดูแลผ่านระบบ notyschool จากท่ีได้สังเกตระบบมีค่ารักษาข้อมูล 
20 บาทต่อคน มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี แต่ความทันสมัยยังไม่มีในส่วนการสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ วมือ 
ซึ่งหากมีการสแกนใบหน้าและลายนิ วมือ จะมี ค่ารักษาข้อมูล 200 บาทต่อคน และขอความร่วมมือ                     
คุณครูท่ีปรึกษา ในปีการศึกษา 2564 เน้นย  า บังคับให้นักเรียนโชว์หน้าของตนเอง เพื่อป้องกันการสแกน     
แทนกัน ส่วนการเช็คระบบทางทีมงานจะเข้าเช็คระบบว่าคุณครูท่ีปรึกษาได้เข้าท าการเช็คนักเรียนหรือไม่            
เวลาประมาณ 10.00 น. และงานกิจกรรมนักเรียนจะแจ้งสถิติการขาด ลา มาสาย เวลาประมาณ 11.00 น. 
เป็นต้นไป ขอฝากคุณครูท่ีปรึกษาเช็คนักเรียนให้เรียบร้อยในช่วงเข้าแถวด้วย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ           

4.5.4  การใช้ระบบติดตามอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    -  การใช้ระบบติดตามอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 4.5.1 
เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ           

4.5.5  การปล่อยนักเรียนหลังเลิกแถวให้ตรงเวลา 
    - การปล่อยนักเรียนหลังเ ลิกแถวในตอนเช้า ไ ด้ท าความตกลงให้                       
คุณครูท่ีปรึกษาโฮมรูมในการลงเขตพื นท่ีรับผิดชอบของนักเรียน หากมีความจ าเป็นต้องโฮมรูมหลังเลิกแถว       
ให้ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเพื่อไม่ให้เข้าเวลาเรียนในคาบแรก ซึ่งมีระบบในโทรศัพท์สามารถตรวจสอบนักเรียน
ในระบบได้ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ           

4.5.6  การด าเนินการเรื่อง คู่มือนักเรียน 
-  ในส่วนคู่มือนักเรียน ได้ปรึกษาหารือในท่ีประชุมงานกิจการนักเรียน          

ในปีการศึกษา 2564 จะด าเนินการให้มีให้จงได้ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
จะนัดหมายประชุมโดยเชิญคุณครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา          
เพื่อปรึกษาหารือในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนได้มีแนวปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ           

4.5.7  การดูแลระเบียบ การแต่งกาย เครื่องประดับ 
 -  การดูแลระเบียบ การแต่งกาย และเครื่องประดับ ในภาคเรียนท่ี 

1/2564 ขอความร่วมมือคุณครูเวรประจ าวันสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียน ยากเสพติด การแต่งกาย แต่งหน้า 
และเครื่องประดับของนักเรียนด้วย 

-  ประธาน กล่าว ขอขอบคุณงานกิจการนักเรียนทุกคน ท่ีได้ช่วยกันดูแลนักเรียน                         
และน านักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อความประพฤติท่ีมีคะแนนติดลบ ซึ่งสอดคล้องกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การท าความสะอาดเขตพื นท่ีรับผิดชอบ และการดูแลนักเรียนหลังเลิกแถว โดยให้คุณครู      
ท่ีปรึกษาโฮมรูมนักเรียนในเขตพื นท่ี เวลา 07.30 น. และท าการเช็คช่ือนักเรียน นักเรียนคนใดไม่มา                      
ให้เช็คขาดเรียน และเข้าแถว 07.55 น. หากท าตามเงื่อนไขท่ีได้ท าความตกลงกันไว้ ปัญหาการเข้าเรียน                  
คาบแรกช้าจะไม่เกิดขึ น ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีได้วางไว้ด้วย 
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- ในส่วนระบบ notyschool ระบบติดตามความประพฤตินักเรียนจะมีประโยชน์
ท่ีสุดต้องเป็นครูท่ีปรึกษาท่ีต้องดูแลนักเรียนในระบบ และมีค่ารักษาข้อมูล 20 บาทต่อคน มีความคุ้มค่า        
กับข้อมูล และขอฝากคุณครูท่ีปรึกษากรณีนักเรียนท่ีมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลืองานทางบ้านก่อนท่ีจะมา
โรงเรียนด้วยโดยแจ้งงานกิจการนักเรียนด้วย   

- ในปีการศึกษา 2564 จะต้องแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาจัดคุณครูท่ีปรึกษา
ประจ าห้องใหม่ ต้องพิจารณาอีกครั งหนึ่ง และในกรณีการตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน และยาเสพติด        
ขอฝากคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรึกษาหารือถึงแนวปฏิบัติการตรวจหายาเสพติด โดยการสุ่มตรวจ 
เดือนละ 1 ครั ง หรือ 2 เดือนต่อ 1 ครั ง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

- การเดินทางไปส่งคุณครูท่ีได้รับย้าย จ านวน 2 คน ประธานได้กล่าวในระเบียบ
วาระท่ี 4.2 เรียบร้อยแล้ว และส ารวจคุณครูท่ีร่วมเดินทางไปส่งคุณครูทั ง 2 คนต่อไป 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   6.1  ประธาน กล่าวว่า ขอฝากทีมงาน ICT ซึ่งคุณครูกฤษณ์ คงเปีย มีความประสงค์
จะประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได้ศึกษาต่อลงในเพจโรงเรียนด้วย 
   6.2  คุณครูชัยยนต์  ศรีเชียงหา กล่าวว่า การเก็บค่ารักษาข้อมูลระบบ notyschool 
เป็นการด าเนินการท่ียังไม่มีใบเสร็จรับเงิน ท าอย่างไรให้ได้บ้างไม่ให้ล่าช้า หรือโรงเรียนส ารองจ่ายไป และเก็บ
เข้ามาได้หรือไม่ 
   -  ประธาน กล่าวว่า การจ่ายค่ารักษาข้อมูลให้ใช้เงินจากส่วนอื่นจ่ายไป และขอความ
อนุเคราะห์จากนักเรียนในภายหลังได้ และกล่าวขอบคุณคุณครูท่ีได้ร่วมกันประชุมในครั งนี   

เลิกประชุมเวลา 12.25  น. 

 
     ลงช่ือ     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางจินทิรา  คงสวัสด์ิ) 
 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 


