รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 5/๒๕๖3
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคารธารตาปี ชั้น 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสนอง
2. นายชไรนันต์
3. นางฉัตรชนก
4. นางนิรมล
5. นางนฤมล
6. นางสาวสุพรรณี
7. นางสุพัสตรา
8. นางรัชนีกร
9. นางอัญชลี
10. นางจุรีรัตน์
11. นางวาสนา
12. นางสุมาลี
13. นางสาวทิพวรรณ
14. นางวรรณดี
15. นางสายเพ็ญ
16. นางสาวสุพัสตรา
17. นางนฤมล
18. นางกานต์สิริ
19. นางสงบ
20. นางสาวอุไรวรรณ
21. นางสาวศิริพร
22. นางจิราวรรณ
23. นางสาวญดา
24. นางสาวณิชาพัชร
25. นางไพระหงส์
26. นางสาวนิชนันท์
27. นายนิรุตต์
28. นางสาวมัลลิกา
29. นางสาวชาธิญา
๓๐. นายนภดล
๓๑. นางสาวธนพร
๓๒. นายประกฤษฎิ์

เสลาคุณ ประธาน
ประคำ
ทิมธรรม
จะตุรัส
ขวัญแก้ว
เพียรจัด
ผลินสุคนธ์
เรืองรุก
เพ็งเจริญ
ชูขันธ์
ชูช่อเกตุ
แก้วคำ
พรหมเกิดทอง
ปานดี
เชื้อจักร
ลิมปิวัฒนางกูร
มรกต
เซ่งบุญตั๋น
ภักดี
คุ้มกัน
คชรินทร์
วิริโยคุณ
ปฐมนุพงศ์
ศิลป์ชัย
มาป้อง
รวมธรรม
เจริญพร
หลงหา
สัตถาภรณ์
สุทธิมา
พรหมกุล
พิมพ์ภาค

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

นายจักรรัตน์
นายปราโมท
นางเพ็ญแข
นายสิรภพ
นางธธนา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธัญชนก
นายสุพจน์
เรือเอกหญิงวันดี
นางสาวสาลือมี
นายครรชิต
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวพรรณิภา
นางสาวตรีลฎา
นางสาววิลัยลักษณ์
นายนพรัตน์
นายวิทยา
นางสาวทัฑฎา
นางเสาวณี
นางจุไรรัตน์
นางสาวเครือ
นายบรรยงค์
นายสนธยา
นางภาวดี
นางจิรภรณ์
นาบบัญญัติ
นายธนากร
นายประกาศิต
นางอติพร
นางสาวสมประเสริฐ
นายไพบูรณ์

จิตร์เลขา
เพ็ชร์นิล
มูสิก
เสือนวล
จันทร์แก้ว
อุพัมมา
ปานโชติ
แน่นแผ่น
คำเอี่ยม
มาเละ
ปานศรีนุ่น
ทองพันธ์
ชูชื่น
หนูทองแก้ว
วรรณทอง
ขวัญทอง
บุญชู
กลิ่นมาลี
สวัสดิ์วรรณ
ภิญญาคง
กันธะวงศ์
กังสุกุล
พรมแพทย์
กังสุกุล
แก้วพฤกษ์
สังข์สิงห์
นรัตตะ
สุวามิน
ปูนิล
นามบุตร
ศรประสม
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวนิษธยา
2. นายรณยุทธ
3. นายมณเฑียร
4. นางพงศ์จิรา
5. นางสาวพรลภัส
6. นางสาวเทวิกาญจน์
7. นางสาวพัชรินทร์
8. นางนิสากร
9. นางสาวพัชราภรณ์
10. นางสาวปรุสรา
11. นางสาวศิริวรรณ

ทองจันทร์
จิรังนิมิตสกุล
มรกต
บุญเพชร
กันทะวงศ์
แสนดวงดี
ดวงจันทรา
บัวทอง
จงไกรจักร
ส่งอินทร์
สมัครราษฎร์

ลากิจ
ราชการ
ราชการ
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ราชการ
ราชการ
ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปัทมาพร
นิลละออ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. นางสาวจุฑามาศ
สินไชย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. นางสาวกนกวรรณ
จิตสำรวย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4. นางสาวเพ็ญนภา
แซ่จิ้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5. นางสาวรัชดา
ตาหลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6. นางสาววาทินี
ชาติอุปการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
ประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน
10 คน คือ 1) นางนฤมล มรกต 2) นางสาวชาธิญา สัตถาภรณ์ 3) นายมณเฑียร มรกต 4)นางสาวอุไร
วรรณ คุ้มกัน 5) นางสาวเทวิกาญจน์ แสนดวงดี 6) นายธนากร นะรัตตะ 7) นางพงศ์จิรา บุญเพชร 8) นาง
รัชนีกร เรืองรุก 9) นางจิราวรรณ วิริโยคุณและ10)นายนิรุตต์ เจริญพร และกล่าวแสดงความยินดี กับ
ข้าราชการครูจำนวน 2 ท่าน ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ได้แก่ นายชไรนั นต์ ประคำ และนางอัญชลี เพ็งเจริญ
และแสดงความยินดี กับการผ่านการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
นายประกาศิต สุวามิน นางสาวสาลือมี มาเละ นางสาวพรรณิภา ชูชื่น และนายครรชิด ปานศรีนุ่นและตแหน่ง
ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางอติพร ปูนิล นางสาวสมประเสริฐ นามบุตร นางสาว
ศิริวรรณ สมัครราษฎร์ และนายไพบูรณ์ ศรประสม กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน 2 คน และ
กล่าวแสดงความยินดีแก่ครูวิลัยลักษณ์ วรรณทอง เนื่องในโอกาสตำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ณ โรงเรียน
ควนปราง พร้อมมอบของที่ระลึก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษคนใหม่ คือนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การแข่ ง ขั น EGATยกน้ ำ หนั ก เยาวชนชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทยประจำปี 2563ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 15–20 พฤศจิกายน 2563ซึ่งนางสาวสุรัสวดี ยอดสาร
/ทำลายสถิติ...
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ทำลายสถิติท่าคลีนแอนด์เจิร์ค 3 กิโลกรัม ได้รับ 3 เหรียญทอง นางสาวโป๊ยเซียน ยอดสาร ได้รับ 3 เหรียญ
ทอง และนางสาวรัตนาวดี ดำเพชร ได้รับ 1 เหรียญทอง
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน
2563 ซึ่งผลการแข่งขันดังนี้
2 เหรียญทอง ประกอบด้วย กีฬาขว้างจักร รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ เด็กหญิงมาเรีย แต่งตั้ง และ
กีฬาวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นางสาวภัทราวรรณ จันพลโท
4 เหรียญเงิน ประกอบด้วย กีฬาวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายศุภณัฐ สุรกา กีฬา
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายธนโชค ฉวีภักดิ์ กีฬาพุ่งแหลน รุ่นอายุ 16 ปี ได้แก่ นายภูทฤทธิ์ สัมฤทธิ์
และกีฬาวิ่งผลัดผสม(ชายหญิง) รุ่นอายุ 18 ปี
1 เหรียญทองแดง ปะกอบด้วยกีฬาวิ่ง100เมตร รุนอายุ 18 ปี ได้แก่นางสาวณัฐมน โพธิ์เซ่ง
การเข้าร่วมกีฬาเดินทน 2,000 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง ได้รับลำดับที่ 3 และ 4 ประกอบด้วย
เด็กหญิงดารุษา แสนศรี และ เด็กหญิงพัชรธิดา พรศักดิ์
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 การประชุมรับนโยบายจากผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวนวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ที่ประชุม รับทราบ
1.5 การประชุมสัญจรและจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน
2563 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้อำนวยการเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกีฬา
ที่ประชุม รับทราบ
1.6 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์
ธานี ในการรับขบวนเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา
2559– 2560 เพื่อความพร้อมกำหนดการถึงกองบิน เวลาโดยประมาณ 15.30 น. และถึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี เวลาโดยประมาณ 16.00 น.
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งรอผลการดำเนินการของนักเรียน
จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางสาวโป๊ยเซียน ยอดสาร และเด็กหญิงสุรัสวดี ยอดสาร และสรุปการเข้าสอบ
นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 636 คน ขาดสอบ จำนวน 7 คน
3.1.2 การดำเนินงานของครูประจำชั้นในการสรุปสมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขีย นสื่อความส่งให้ห ัว หน้าระดับและส่งให้งานวัดผล เพื่อให้งานวันผล
ดำเนินการแล้วเสร็จและแจกนักเรียนในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
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3.1.3 ระหว่างวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2563 โดย 5 กลุ่มสาระ ดำเนินการส่งนักเรียนเข้า
แข่งกิจกรรมในงานวชิรวิชาการ ทำการสมัครการแข่งขัน 35 รายการและได้เข้าร่วม 27 รายการ ได้รับรางวัล
11 รายการ ดังนี้ เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 7 เหรียญ ประกอบด้วย กลุ่ม
สาระภาษาไทย ส่งทั้งหมด 13 รายการ ได้รับ 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ส่ง
ทั้งหมด 2 รายการ ได้เข้าร่วม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ส่งทั้งหมด 3 รายการ ได้เข้าร่วม กลุ่มสาระ ศิลปะ ส่ง
ทั้งหมด 4 รายการ ได้รับ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งทั้งหมด 5
รายการ ได้รับ 1 เหรียญทองแดง
3.1.4 การจัดทำรายงานสรุปผลโครงการที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการสรุปส่ง
กลุ่มงานและรายงานเพื่อรองรับ การประเมินจาก สมศ.
3.1.5 การจัดทำแผนการเรียนรู้ ทำโครงการสอนทุกรายวิชา กำหนดให้จัดทำแผนการเรียนรู้ คน
ละ 1 รายวิชาพร้อมจัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1 หน่วยการเรียนรู้ กำหนดส่งวันที่ 9 ธันวาคม
2563 แต่ไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม 2563
3.1.6 การปรับตารางเรียนโดยกำหนดเริ่มเรียนคาบที่ 1 เวลา 08.40 น. และดำเนินการปรับ
คาบกิจกรรมชุมนุมมาเป็นวันจันทร์คาบสุดท้าย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.2.1. การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เวรยามกลางคืน เวรแม่บ้านและนักพัฒนาในวันเสาร์ อาทิตย์ การอยู่เวรเป็นหน้าที่ ในกรณีในสามารถปฏิบัติหน้าที่เวรยามได้ ให้ดำเนินการจัดทำใบเปลี่ยนเวรยาม
ให้เรียบร้อย
3.2.2 การพัฒนางานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการเทพื้นทางเข้าหอนอนขุนทะเลและหอนอน
เพื่อน ปรับ อาคารเรีย น และเน้น ย้ำในเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ห อนอน พื้นที่กองกลาง ห้องเรียน
ตรวจสอบห้องเรียน ครูประจำชั้นช่วยกำกับนักเรียนและตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องเรียน ซึ่งทาง
โรงเรียนมีการกำหนดกิจกรรม Big Cleaning ในวันศุกร์ ซางจะสลับใน 4 สัปดาห์ ของคาบประชุมระดับ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
3.3.1 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ การมอบของขวัญวันเกิด ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงก่อนวาระการ
ประชุม
3.3.2 ขอต้อนรับพนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งได้ด ำเนินการในช่วงก่อนวาระการ
ประชุม
3.3.3 การลงเวลาปฏิบ ัติ ง านราชการด้ว ยการสแกนนิ้ว มื อ เริ่มสแกนนิ ้ว ตั้ งแต่ วันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ในกรณีที่ไม่สามารถสแกนนิ้วมือได้ ให้ดำเนินลงลายมือชื่อ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
3.4.1 การกำหนดวันเปิดเรียนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เน้นย้ำรถผู้ปกครองนักเรียนห้าม
เข้าบริเวณหอนอนนักเรียน การตรวจสอบอาวุธ ยาเสพติดและครูประจำหอนอนตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกวัน
3.4.2 การดำเนินการให้ครูหอนอนตรวจดูนักเรียนเบื้องต้น กรณีพบนักเรียนป่วยให้แจ้งงานอนามัย
โรงเรียน กรณีพบสารเสพติดให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสทันที
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
/3.5.1สรุปแผนงาน.....
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3.5.1 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 และการขอใช้เงิน
ตามโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 สืบเนื่องจากการจัดทำ
โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตัดงบประมาณให้เหลือ 9,512,494 บาท โดยสรุปมีทั้ง 122 โครงการ ซึ่ง เป็น
ของงานบุคคล จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,991,154 บาท งานบริหารทั่วไป จำนวน 16 โครงการ เป็น
เงิน 2,196,740 บาท งานงบประมาณและแผนงาน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 367,000 บาท งาน
กิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 1,850,000 บาท และงานวิชาการ จำนวน
79 โครงการ เป็นเงิน 3,177,600 บาท ในการดำเนินเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการให้ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ พร้อมบันทึกขอใช้งบประมาณ แนบเอกสารการจัดซื้อมาด้วยเพื่อให้งานพัสดุ
ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
3.5.2 เงินจัดสรร/อนุมัติงวด เพิ่มเติมของปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 4 ราบการ แบ่งเป็น งบ
ดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนนอกเวลา จำนวนเงิน 424,000 บาท 2.การจัดซื้อวัสดุ
จำนวนเงิน 275,700 บาท งบลงทุน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ค่าปรับปรุงพัฒนา จำนวนเงิน 2,699,000
บาท และ 2.บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 1,692,600 บาท
3.5.3 การจัดทำรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน 2563 ครูทำการประเมินตนเอง และดำเนินการจัดประชุมประเมินผลการควบคุมภายใน ใน
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดหาสวัสดิการหรือมอบสิ่งของ กรณีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 เน้นย้ำในเรื่องทักษะ ครู 1 คน 1 อาชีพ
5.2 กรมพัฒนาชุมชนฯ มีโครงการและเงินทุนอุดหนุนให้นักเรียนที่สนใจสร้างรายได้ โดยการ
จับกลุ่มนักเรียนจำนวน 3-5 คน
5.3 การส่งมอบงานของครูวิลัยลักษณ์ วรรณทองดำเนินการส่งมอบงานต่อผู้รับผิดชอบให้
เรียบร้อย
5.4 การชำระเงินสหกรณ์ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประธานกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลิกประชุม เวลา 13.00 น.
(นางสาวธนพร พรหมกุล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชไรนันต์ ประคำ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสนอง เสลาคุณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

