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"...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะ
ร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมท้ัง
ร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรเศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มท่ี ท้ังไม่เป็น
ภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความ เจริญ..." 

 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ระเบียบวาระการประชุมครูโรงเรียนศรียานุสรณ์   
คร้ังที่ 4/2564   

วันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
เวลา 10.00 น.   

ณ  หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 ขอขอบคุณคณะครูในการดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน งานวิชาการ งานรับสมัครนักเรียน การ

เตรียมการจัดหนังสือเรียน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และงานอื่นท่ีคุณครูมาเตรียมความพร้อมโดย

ได้เสียสละเวลามาทำหน้าท่ีให้เกิดความเรียบร้อย ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอให้ครูและบุคลากรดูแลด้านสุขภาพของตัวเอง

ให้ดีและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ครูท่ี

ปรึกษาทุกท่านติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนทุกคน และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองและนักเรียน

ทราบ หากมีปัญหาด้านสุขภาพหรือด้านอื่นขอให้แจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาต่อไป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.3 รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 ม.ต้น กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คือ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ73.68 วิชาภาษาต่างประเทศ ได้ 
2.5 ขึ้นไป ร้อยละ79.79 นอกนั้นได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ข้อสังเกต วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ร้อยละ 
91.71 วิชาศิลปะ ได้ร้อยละ 94.34 วิชาการงานอาชีพ ได้ร้อยละ 97.95 ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ 2.5 ขึ้นไป 
ได้ร้อยละ 89.85 วิชาคณิตศาสตร์ 2.5 ขึ ้นไป ได้ร้อยละ 72.27 วิชาภาษาต่างประเทศได้ร้อยละ 84.04 
นอกนั้นได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดังนั้นขอให้กลุ่มวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย นำข้อสอบมาวิเคราะห์
และพัฒนาต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.4 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ตามข้อสั่งการ

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  1.4.1 ความปลอดภัยจากธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
เพื่อให้ปลอดภัย พร้อมท่ีจะเปิดเรียน 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.4.2 ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนของเขตพื้นที่และ
กระทรวง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.4.3 การเตรียมเผชิญสถานการณ์ความรุนแรงของโรค COVID-19 ให้หาแนวทางความ

ช่วยเหลือ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.4.4 ให้วิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ของพื้นท่ี  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.4.5 ครูเตรียมการสอนทางไกลตามความเหมาะสม เตรียมสื่อการสอน และอื่น ๆ เพื่อความ

พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.4.6 ระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2564 ให้ครูทดลองสอนโดยไม่นับเวลาเรียนเพื่อปรับ

พื้นฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.5 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การมาเรียน การรับหนังสือ และ

อุปกรณ์การเรียน การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ

คำนึงถึง สถานการณ์ไม่ปกติ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.6 การสอบคัดเลือกและการมอบตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ตามกำหนดการใหม่

ตามท่ี สพฐ. กำหนด ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ท้ังตัวนักเรียนและครู

บุคลากรท่ีทำหน้าท่ี  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.7 การปรับตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหน้าที ่ของครูและเพื ่อให้สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะ โดยกลุ ่มบริหารงานบุคคลและ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะได้ดำเนินการโดยเร็วและจะแจ้งให้ครูทุกท่านเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึก

ข้อตกลงร่วมกันต่อไป  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.8 การปฏิบัติของครูต่างชาติ ขอให้กลุ่มบริหารบุคคลและครูท่ีกำกับควบคุม ขอให้ดำเนินการกำกับ

ดูแลต้ังแต่ด้านสุขภาพการตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ให้มีหนังสือรับรองการตรวจทุกรายก่อนเข้ามา

ปฏิบัติงานในโรงเรียน กำกับด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความประพฤติ การปฏิบัติตนตามระ เบียบของ

โรงเรียนและตามข้อตกลง กำกับด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.9 การกำกับลูกจ้างอื่น ๆ มอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและฝ่ายท่ีมีลูกจ้าง กำกับ นิเทศ ให้เป็นไป

ตามกรอบสัญญา ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในงานนั้น โดยยึดตามระเบียบของราชการเป็นหลักท้ังทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และ ระเบียบการปฏิบัติของโรงเรียน ให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานทุกรอบการ

ประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาการต่อสัญญา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.10 การส่งโครงการสอน แผนการวัดผลและประเมินผล แผนจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 

ขอให้ครูนำส่งผ่านกลุ่มบริหารวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2564  (เอกสารแนบท้ายหน้า 6 – 11)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนือ่ง  
     ไม่มี 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
4.1   กลุ่มบริหารวิชาการ 

4.1.1 การแก้ 0 , ร , มส , มผ  เอกสารแนบท้ายหน้า 16 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.2 ปฏิทินวิชาการปี 2564 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

14 พ.ค. 2564 อนุมัติจบ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งสุดท้าย) งานทะเบียนวัดผล 
การจัดส่งรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร 

24 พ.ค. 2564 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครูลงช่ือปฏิบัติงาน นำเสนองานในท่ีประชุม ครู/บริหารวิชาการ 

24-31 พ.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการ/บริหารวิชาการ 
1 มิ.ย. 2564 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 ครู/นักเรียน/บริหารวิชาการ 

ก.ค.-ก.ย. 2564 ทัศนศึกษา (ตามสถานการณ์ COVID-19) ครู/นักเรียน/บริหารวิชาการ 
ก.ค.-ส.ค. 2564 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี ครู/บริหารวิชาการ 
2-6 ส.ค. 2564 สอบกลางภาค (ไม่มีการสอบออนไลน์) ครู/นักเรียน/งานทะเบียนวัดผล 

27 ก.ย.-1ต.ค. 2564 สอบปลายภาค ครู/นักเรียน/งานทะเบียนวัดผล 
10 ต.ค. 2564 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 ครู/นักเรียน/บริหารวิชาการ 

*** การสอนชดเชย ช่วงเวลาเรียนท่ีไม่ครบ จะสอบชดเชยในทุกวันเสาร์ 
4.1.3 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
     วันท่ี 19 พ.ค. 2564 ทดสอบความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 
     วันท่ี 22 พ.ค. 2564 ทดสอบ (ข้อเขียน) นักเรียนช้ัน ม.1  
     วันท่ี 23 พ.ค. 2564 ทดสอบ (ข้อเขียน) นักเรียนช้ัน ม.4 
     วันท่ี 29 พ.ค. 2564 มอบตัว นักเรียนช้ัน ม.1  
     วันท่ี 30 พ.ค. 2564 มอบตัว นักเรียนช้ัน ม.4  
   การปฏิบัติงานของครูผู้มีหน้าท่ีในแต่ละวัน ให้มาปฏิบัติงานก่อน อย่างน้อย 45 นาที 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.1.4 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19  

   วันที่ 17 – 31 พ.ค. 2564 จะมีการทดลองสอนออนไลน์ ทำความรู้จักนักเรียน  
วางข้อตกลง ภาระงาน ทบทวนเนื้อหา ความรู้ท่ีจะใช้เรียนในภาคเรียนท่ี 1/2564 
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   วันท่ี 1 มิ.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ การส่ังงาน การมอบหมาย
ภาระงานให้คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน (ต้องตกลงกับนักเรยีนในช่วง 17 – 31 พ.ค. 2564 แล้ว) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.1.5 การจบหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
       นักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ  จำนวน 357 คน 
       นักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 5 คน 
       นักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จำนวน 485 คน 
       นักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จำนวน 35 คน 
      อนุมัติจบ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งสุดท้าย) วันท่ี 14 พ.ค.2564 ส้ินสุดปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.1.6 การสอบซ่อมของนักเรียน ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ให้เปน็หน้าท่ีของครูประจำวิชา 
ประสานครูท่ีปรึกษาให้เริ่มซ่อมแบบออนไลน์ ต้ังแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.1.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       1) สรุปผลการส่ง SAR ส่วนบุคคล และ SAR กลุ่มสาระ คุณครูทุกคน และทุกกลุ่ม
สาระฯส่ง SAR ครบถ้วน งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณมาก สำหรับ SAR ของโรงเรียน ตอนนี้
เสร็จประมาณ 90% (เอกสารแนบท้ายหน้า 17-23) 
       - ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
       - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
       - ผลทดสอบ O-NET ช้ัน ม.3 , ม.6 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   4.2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
 

รายการ มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม  เมษายน 
ค่าไฟฟ้า ปี 2564 15,720.00 หน่วย 

72,053.93 บาท 
61,896.00 หน่วย 
310,129.84 บาท 

94,655.99 หน่วย
457,597.12 บาท 

28,452.00 หน่วย
146,966.16 บาท 

ค่าไฟฟ้า ปี 2563 69,743.00 หน่วย 
336,512.58 บาท 

73,692.00 หน่วย 
368,880.46 บาท 

27,600.00 หน่วย 
134,235.98 บาท 

12,204.00 หน่วย 
52,709.19 บาท 

เพิ่ม/ลด ลด 78.59% ลด 15.93% เพิ่ม 240.89% เพิ่ม 178.82% 
   

  4.2.2 งานการเงิน 
      1) การโอนเงินบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั ้นเคลื ่อน สามารถโอนเงินค่าบำรุง
การศึกษาได้ถึงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2) ครูท่ีปรึกษาให้นักเรียนลงลายมือช่ือในใบรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน พร้อมแจกสมุด
ให้นักเรียนในวันท่ีแจกหนังสือเรียน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2.3 งานพัสดุ 
      1) ขณะนี้มีช่างมาล้างเครื่องปรับอากาศตามอาคารเรียน ฝากครูแต่ละอาคารช่วยดูแล
ความเรียบร้อย 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล    

4.3.1 การทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1/2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

4.3.2 การปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกท่ีสาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
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4.3.3 การรายงานผลการใช้แอพพลิเคช่ัน HERO กับหน่วยงานต้นสังกัดของคุณครูท่ีปรึกษา 
ภาคเรียนท่ี 2/2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

4.3.4 การเดินทางไปต่างจังหวัดของคุณครูและบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

4.3.5 การรายงานการปฏิบัติงาน Work from home ในวันท่ี 17 - 21 พฤษภาคม 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

4.3.6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาดระลอกท่ีสาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

 4.4  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   4.4.1 งานอาคารสถานท่ี 
      - การปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ทำการตรวจรับเรียบร้อย 
      - ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี อาคารหอประชุม 
      - ท่ีจอดรถหลังอาคาร 4 ขณะนี้ได้นำโต๊ะ-เก้าอี้ไปเก็บไว้ เพื่อรอการซ่อมแซม 
      - ดำเนินการซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนของอาคาร 85 ปี (อาคาร 9) และอาคาร 4 ท่ีชำรุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
   4.4.2 งานส่ิงแวดล้อม 
      - ดำเนินการติดต่อรถจากเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อทำการตัดแต่งกิ่งไม้ รอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียน 
      - ดำเนินการตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
   4.4.3 งานจัดการขยะ 
      - ดำเนินการจัดทำโครงการ ห้องเรียนคุณภาพ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
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   4.4.4 งานอนามัยโรงเรียน 
      - จัดทำคู่มือ มาตรการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
      - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกัน COVID-19 เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และ
ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน 
      - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านหากสงสัยว่าตนเองอยู่ในสถานที่หรืออยู่ในกลุ่ม
เส่ียงสามารถเข้ารับการตรวจเช้ือ COVID-19 ได้ท่ี สสจ.และเทศบาลท่าช้าง ทุกวัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
   4.4.5 งานจัดทำเวปไซต์โรงเรียน 
      - จัดทำโครงสร้างเวปไซต์เป็นที่เรียบร้อย มีการปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
   4.4.6 งานไฟฟ้า 
      - มีการสำรวจหลอดไฟและพัดลมที่ชำรุดเสียหาย และได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
      ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ  
      ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ............................ น. 
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รายงานการประชุมครูโรงเรียนศรียานุสรณ์  
คร้ังที่ 3/2564   

วันศุกร์ท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  
เวลา 14.00 น.   

ณ  หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม    
  นายคำสิงห์  ทองประ   ไปราชการ 
  นางสาวณิชชากร  สร้อยระย้า  ลากิจ 

นางสาวสุพัตรา  คงคาสุริยฉาย  ขออนุญาต 
นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ขออนุญาต 
นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล   ขออนุญาต 
นางกรวิกรานต์  เจริญพวก  ขออนุญาต 
นางรัศมี  เนตรสมานนท์   ขออนุญาต 
นางสาวพัชรี  แถวเนิน   ขออนุญาต 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงจิดาภา  เมธากุล  ขออนุญาต 
นายพุทธชาติ บัวจันทร์   ขออนุญาต 
นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ   ขออนุญาต 
นางดวงพร  วรรณพยัญ   ขออนุญาต 
นางสาวเรณุกา  ประสงค์ดี  ขออนุญาต 
นางสาวคมขำ  ชมภูคำ   ขออนุญาต 
นางสาวกวิตา  เจริญเมือง   ขออนุญาต 
นายประสพ  สุขสบาย   ขออนุญาต 
นายวัชระพงษ์  ธนวนกุล   ขออนุญาต 
นางสาวกิตติมา  ใจปล้ืม   ขออนุญาต 
นางสาววรัทยา  มณีรัตน์   ขออนุญาต 
นายวรายุทธ  บุญโยประการ  ขออนุญาต 
นางสาวดาราวรรณ  โพธิมากุล  ขออนุญาต 
นายฐิติคุณ  พระกลาง   ขออนุญาต 
นางสุจิตรา  เมฆเวียน   ขออนุญาต 
นายภัทรพงษ์  โรจน์สวัสด์ิสุข  ขออนุญาต 
นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ 
นายอาดุน  ช้างแก้วมณี 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. นายวัชรลักษณ์  ตากใบ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม จุดธูปเทียนบูชา    
พระรัตนตรัย สวดมนต์ และกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เร่ืองก่อนเข้าระเบียบวาระ 
แนะนำบุคลากร 

1. นายณรงค์  จันทะภา ย้ายมาจากโรงเรียนสฤษดิเดช สอนวิชาดนตรีสากล  
2. นายคำสิงห์  ทองประ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านทับช้าง สอนวิชาพลศึกษา 
3. นางสาววราลักษณ์  จังอินทร์ ย้ายมาจากโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
4. นายณัฐวัฒน์  ฉัตรศิริยิ่งยง ย้ายมาจากโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเจ้าหน้าท่ีบัญชี 

ขอแสดงความยินดี 
1. นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน The Best of The Best SSSS 

2020 ผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกล ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

2. นายทรงศักดิ์  คำพะแย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน The Best of The Best SSSS 
2020 ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 
ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน สำหรับความร่วมมือในภาคเรียนที่ 2/2563 และกรณีนักเรียนมี      

ผลการเรียน ติด 0 , ร , มส ขอให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอนได้ตลอดเวลา อาจให้เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์แก่

นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ซึ่งการอนุมัติจบรอบ 2 จะอนุมัติในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 1.2 แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านใหม่ คือนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก 

 1.3 คำแถลงนโยบาย "สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจให้กับสังคม (TRUST)" 

  Quick Win 

  วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 
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 วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 

 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที ่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 1.4 วาระเร่งด่วน 

     1) ผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  2) ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

  3) ความรู้เรื่องดิจิทัล และทักษะความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

  4) ขับเคล่ือนภาพลักษณ์ท่ีดีของการอาชีวศึกษา 

 1.5 แนวทางการสร้างความปลอดภัย 

  1) สร้างระบบดูแลนักเรียนให้เข้มแข็ง 

  2) เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  3) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของพระบรมราโชบาย 

  4) เสริมสร้างระบบดูแลครู 

  5) สนับสนุนการสร้างส่ือสร้างสรรค์ 

 1.6 สรุปการจัดกิจกรรมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ขอขอบคุณทีมบริหารและคณะครูทุกทา่น

ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย ถึงจะมีอุปสรรคเรื ่องโรคระบาด COVID-19 

ปัญหาภายในส่วนใหญ่ คือ ความพร้อมด้านกายภาพและด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้าน
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ความต้องการของนักเรียน ส่วนปัญหาภายนอก คือ การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการจัดการ

เรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก เป็นต้น 

 1.7 การประเมินประสิทธิภาพและสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีโดยพิจารณาจากการมาปฏิบัติงาน ผลงานด้านการจัดการสอน การดูแลนักเรียน     

งานท่ีมอบหมาย ตลอดท้ังคุณภาพประสิทธิผลของงานในหน้าท่ีและงานท่ีรับผิดชอบ 

 1.8 การดำเนินการในระหว่างปิดภาคเรียน จัดเวรยามปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ระวังภัยธรรมชาติ 

ภัยจากมนุษย์ ภัยจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 1.9 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1/2564 เพื่อให้เกิด

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

  - การจัดทำแผนการสอน 

  - การจัดทำโครงการสอน ทุกรายวิชา 

  - การจัดทำแผนวัดผลประเมินผล ทุกรายวิชา 

  - หัวหน้างาน โครงการ และกิจกรรม เตรียมวางแผนรายละเอียดของการปฏิบัติ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2564  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนือ่ง  
     ไม่มี 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1   กลุ่มบริหารวิชาการ 
4.1.1 ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามคำสั่งโรงเรียน เรื ่องการรับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ โดยนักเรียนห้องเรียน MSEP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีจำนวน 36 คน และห้อง สสวท. มี
จำนวน 31 คน เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเท่ากัน 

4.1.2 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ขอเลื่อนไปก่อนเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยจะมอบตัวนักเรียนเพียงอย่างเดียว และจะตั้งคณะครูเพิ่มเติมเพื่อรับมอบตัว
นักเรียนอีกครั้ง รายละเอียดการเปล่ียนแปลงจะแจ้งทาง Line  

4.1.3 การอนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
เวลา 11.00 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
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- จำนวนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    346  คน 
- จำนวนผู้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ   16  คน 
- จำนวนผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    466  คน 
- จำนวนผู้ไม่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  54   คน 

และ ข้อมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564 ได้มีนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มเติม ดังนี้ จบ
การศึกษาภาคบังคับ เพิ่ม 6 คน และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่ม 5 คน   
    4.1.4 การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม ต้องจบการศึกษาและมีผลการเรียนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยเปิดรับสมัคร
เดือนเมษายน และในวันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2564 (สอบเข้า ม.1 และ ม.4) ให้คุณครูท่ีมีคำส่ังคุมสอบมาโรงเรียน
ก่อน 08.00 น. เพื่อรับฟังรายละเอียดการคุมสอบนักเรียน 
    4.1.5 การขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบ วช.ศส.02 ให้ดำเนินการตามเอกสาร
แบบฟอร์มท่ีแจกให้ และต้องขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
    4.1.6  การนำเสนองานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
       - ผลสัมฤทธิ์ 
       - ความสำเร็จของกลุ่มสาระฯ 
       - ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
    4.1.7  ปฏิทินวิชาการปี 2564 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 พ.ค. 2564 - ครูลงลายมือช่ือปฏิบัติงาน 

- นำเสนองานในท่ีประชุม 
ครู/บริหารวิชาการ 

17 พ.ค. 2564 เปิดภาคเรียน ครู 
14-24 พ.ค. 2564 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ครู/บริหารวิชาการ 

25 พ.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการ/บริหารวิชาการ 
4 มิ.ย. 2564 ดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการ/บริหารวิชาการ 

ก.ค.-ก.ย. 2564 ทัศนศึกษา ครู/นักเรียน/บริหารวิชาการ 
19-23 ก.ค. 2564 สอบกลางภาค ครู/นักเรียน/บริหารวิชาการ 
ก.ค.-ส.ค. 2564 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดจันทบุรี ครู/บริหารวิชาการ 
20-24 ก.ย. 2564 สอบปลายภาค ครู/บริหารวิชาการ 
10 ต.ค. 2564 ปิดภาคเรียน  

    4.1.8  การจัดตารางสอน ขณะนี้วิชาการกำลังปรับแก้ไข หากไม่ตรงตามท่ีร่วมกันจัดขอให้
เข้าใจ หากกลุ่มสาระฯ/คุณครูมีปัญหาแจ้งได้ท่ีงานวิชาการ และในปีการศึกษาต่อไปทางกลุ่มบริหารวิชาการ
อาจดำเนินการจัดตารางสอนเอง และคุณครูต้องสอนมากกว่า 15 คาบ/คน  
ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   4.2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 

รายการ ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม  
ค่าไฟฟ้า ปี 2564 

 
15,720.00 หน่วย 
72,053.93 บาท 

61,896.00 หน่วย 
310,129.84 บาท 

94,655.99 หน่วย
457,597.12 บาท 

ค่าไฟฟ้า ปี 2563 66,804.01 หน่วย 
331,897.48 บาท 

69,743.00 หน่วย 
336,512.58 บาท 

73,692.00 หน่วย 
368,880.46 บาท 

27,600.00 หน่วย 
134,235.98 บาท 

ค่าไฟฟ้า ปี 2562 70,619.99 หน่วย 
355,429.73 บาท 

  
 

เพิ่ม/ลด ลด 6.62% ลด 78.59% ลด 15.93% เพิ่ม 240.89% 
   

  4.2.2 งานการเงิน 
      1) การโอนเงินบำรุงการศึกษา โอนได้ทุกธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี 1 – 14 พฤษภาคม 2564  
      2) กำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตามคำสั่งโรงเรยีน  
ท่ี 55/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจ่ายเงิน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี หากเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/
ค่าอุปกรณ์การเรียนยังไม่มาอาจเล่ือนไปก่อน 
   4.2.3 งานพัสดุ 
      1) การตรวจรับหนังสือเรียน ขณะนี้ร้านค้าได้ทยอยส่งหนังสือเรียนประจำปี 2564 แล้ว
ขอให้คุณครูท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจรับหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ ตรวจรับหนังสือด้วย  
      2) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ขอให้
ประสานงานกับครูท่ีมีรายช่ือเป็นคณะกรรมการก่อนส่งงานพัสดุ  
      3) งานรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ตามคำส่ังโรงเรียนท่ี 44/2564 
       - ให้คุณครูตามคำสั่งมาจัดชุด กระเป๋าเป้-เอกสาร ในวันที่ 4 พ.ค. 2564 เริ่มเวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  
       - รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 5 พ.ค. 2564 และรับรายงานตัวนักเรียน ม.4 
วันท่ี 6 พ.ค. 2564 ขอให้คุณครูตามคำส่ังมาก่อนเวลาปฏิบัติงาน 15 นาที   
   4.2.4 งานแผนงาน 
      1) รายงานการใช้งบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล    

 4.3.1 การใช้ App Hero และการดำเนินงาน App Hero เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำ 
โดยการทำ MOU ระหว่าง สพฐ .และกรมสุขภาพจิต เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันนักเรียน ใช้เวลา 1 – 2 
สัปดาห์ ในการขอรหัสผ่าน และดำเนินการกรอกข้อมูลของนักเรียนห้องท่ีปรึกษาเดิม 
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4.3.2 การปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2564  
4.3.3 ขอขอบคุณในความร่วมมือในการขับเคล่ือนงานต่าง ๆ (กิจกรรมนักเรียน, กิจกรรมครู, 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

 4.4  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   4.4.1 การปร ับปร ุงโครงสร ้างอาคาร 3 ขณะน ี ้ดำเน ินการร ื ้อฝ ้า ถอดพ ัดลม และ
เครื่องปรับอากาศช้ัน 3 แล้ว ฝากระมัดระวังด้วย 
   4.4.2 ปร ับปร ุงห ้องดนตร ีสากล งบประมาณ 195,000 บาท ไม ่รวมโปรเจคเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จช่วงปิดภาคเรียน 
   4.4.3 การปิดล็อคประตูอาคารเรียนและห้องเรียน ทางกลุ่มฯได้ดำเนินปั๊มกุญแจสำรองไวท่ี้
ป้อมยามแล้ว หากคุณครูต้องการมาทำงานในห้องต่าง ๆ สามารถติดต่อขอกุญแจได้ท่ีป้อมยาม 
   4.4.4 งานศรียาสาร ได้ดำเนินการแจกศรียาสารให้กับนักเรียนและครูเรียบร้อยแล้ว และ
ขอขอบคุณคณะทำงานท่ีช่วยประสานงานจนแล้วเสร็จ  
   4.4.5 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่มงาน 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
      ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ  
      ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  .........16.45................... น. 
 
 
         นางสาวทิพวัลย์  วัชรกุลศิริศักดิ์  ผู้บันทึกการประชุม 
         นางปิยะวดี  ใจคง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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