รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/๒๕๖4
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารพุทธทาส ชั้น 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสนอง
2. นางสาวนิษธยา
3. นายรณยุทธ
4. นายชไรนันต์
5. นางฉัตรชนก
6. นางนิรมล
7. นางนฤมล
8. นางสาวสุพรรณี
9. นางสุพัสตรา
10. นางรัชนีกร
11. นางสุธาทิพย์
12. นางจุรีรัตน์
13. นางอัญชลี
14. นางวรรณดี
15. นางวาสนา
16. นางสุมาลี
17. นางสาวทิพวรรณ
18. นางสายเพ็ญ
19. นางสาวสุพัสตรา
20. นางนฤมล
21. นางกานต์สิริ
22. นางสงบ
23. นางสาวอุไรวรรณ
24. นางจิราวรรณ
25. นางพงศ์จิรา
26. นางสาวญดา
27. นายมณเฑียร
28. นางสาวพรลภัส
29. นางสาวณิชาพัชร
๓๐. นางสาวเทวิกาญจน์
๓๑. นางสาวไพระหงส์
๓๒. นางสาวนิชนันท์
33. นายนิรุตต์
34 นางสาวมัลลิกา

เสลาคุณ ประธาน
ทองจันทร์
จิรังนิมิตสกุล
ประคำ
ทิมธรรม
จะตุรัส
ขวัญแก้ว
เพียรจัด
ผลินสุคนธ์
เรืองรุก
ดำรงเกียรติ
ชูขันธ์
เพ็งเจริญ
ปานดี
ชูช่อเกตุ
แก้วคำ
พรหมเกิดทอง
เชื้อจักร
ลิมปิวัฒนางกูร
มรกต
เซ่งบุญตั๋น
ภักดี
คุ้มกัน
วิริโยคุณ
บุญเพชร
ปฐมนุพงศ์
มรกต
กันทะวงศ์
ศิลป์ชัย
แสนดวงดี
มาป้อง
รวมธรรม
เจริญพร
หลงหา
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๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
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๔๖.
๔๗.
๔๘.
49.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
57.
58.

นางสาวพัชรินทร์
นางนิสากร
นางสาวชาธิญา
นายนพดล
นางสาวธนพร
นายประกฤษฎิ์
นางธธนา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธัญชนก
นายสุพจน์
นางสาวสาลือมี
นายครรชิต
นางสาวพรรณิภา
นายประกาศิต
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวตรีลฎา
นางสาวพัชราภรณ์
นายนพรัตน์
นางสาวเกษรา
นางสาวนภสร
นางสาวปรุสรา
นายวิทยา
นางสาวทัฑฎา
นายธนากร

ดวงจันทรา
บัวทอง
สัตถาภรณ์
สุทธิมา
พรหมกุล
พิมพ์ภาค
จันทร์แก้ว
อุพัมมา
ปานโชติ
แน่นแผ่น
มาเละ
ปานศรีนุ่น
ชูชื่น
สุวามิน
ทองพันธ์
หนูทองแก้ว
จงไกรจักร
ขวัญทอง
กันหาแก้ว
งามทอง
ส่งอินทร์
บุญชู
กลิ่นมาลี
นรัตตะ

/ผู้ไม่มาประชุม...
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ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
ประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 6 คน
คือ 1) นางนิรมล จะตุรัส 2) นางสาวจุฑามาศ ทองพันธ์ 3) นางสุธาทิพย์ ดำรงเกียรติ 4) นายนพดล สุทธิมา
5) นายชไรนันต์ ประคำ 6) นางเสาวนีย์ สวัสดิ์วรรณ และประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 8 คน คือ 1)
นางสาวญดา ปฐมนุพงศ์ 2) นางสาวมัลลิกา หลงหา 3) นายสิรภพ เสือนวล 4) นางจุรีรัตน์ ชูขันธ์ 5) นางสาว
ณิชาพัชร ศิลปชัย 6) นางสาวนิชนันท์ รวมธรรม 7)นางสาวสุพัตรา ลิมปิวัฒนางกูร และ 8)นายประกาศิต สุวามิน
และมอบเกียรติบัตรกิจกรรม Open House & To be Number One เปิดบ้านวิชาการและไทยลูกทุ่งคอนเทสต์
2021
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่
11 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น 1 มิถุนายน
2564 สำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนจะใช้การเรียนใน 5 รูปแบบเช่นเดิม ดังที่ได้เคยทดลองมาแล้วในช่วง
การแพร่ระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา นั่นคือ 1. On Site คือการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งจะใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่ไม่มีการระบาดของโรค 2. Online คือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 3. On Air คือการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 4. On Demand คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ และ 5. On Hand เป็นการจัดใบ
งานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุดให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ หาก
โรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนในห้องเรียนปกติได้ ให้ใช้การเรียนที่โรงเรียนเป็นฐาน (On Site) แต่หากไม่
สามารถสอนในห้องเรียนได้ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนใน
สังกัดกสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดำเนินการประชุมในช่วงบ่าย สำหรับครูที่สนใจสามารถ
ร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 การสำรวจการขอวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของบุคลากรภายในสถานศึกษา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณความร่วมมือของบุคลากรสำหรับ
ให้ข้อมูล
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2564
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 13.00 น.
/มติ ที่ประชุมรับรอง...
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มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างระหว่า งโต๊ะเรียน และ
นักเรียน การสวมหน้ากากอนามัย ห้องเรียนมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก งดการเดินสลับห้องเรียน สำหรับห้องน้ำ
ดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ ห้ามปิดข้อมูล งดรับประทานอาหารร่วมกัน กินร้อนช้อนส่วนตัว
3.1.2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขอความอนุเคราะห์คำแนะนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ต่อไป
3.1.3 ผลการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
13 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 113 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) จำนวน 47
คน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 20 คน
3.1.4 การสอบแก้ตัวของนักเรียน ดำเนินการให้นักเรียนแก้ตัวช่วงสัปดาห์ของการเปิดภาคเรียน
และขอความร่วมมือครูประจำวิชาติดตามการแก้ตัวของนักเรียน
3.1.๕ การส่ งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ กำหนดส่ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ภ ายในวั น ที ่ 1 5
มิ ถุนายน 2564
3.1.6 การจัดทำใบงาน/แบบฝึกหัด/ใบความรู้/คู่มือ ขอความร่วมมือครูทุกท่านดำเนินการส่งใบ
งานทุกรายวิชาที่สอน
3.1.7 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564
คุณครูที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้
3.1.8 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ดำเนินการใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 รับการประเมิน
รอบ 4 ทำการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ขอเน้นย้ำให้ครูทุกท่านส่งแผนการจัดการเรียนรู้คนละ 1 รายวิชา ทุก
กิจกรรมต้องนำเทคนิคการสอนมาใช้กับนักเรียน และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อ
รองรับการประเมิน
3.1.9 การจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กำหนดการจัดห้องเรียนดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้ห้องเรียนร่วม ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใต้อาคารทักษิณ มุมซ้ายติดกับ
ห้องเรียนร่วม, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใต้อาคารทักษิณมุมขวาติดห้องกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส ,
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลานโดม ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องสมุด และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลานโดม
3.1.10 ผลการดำเนินงานของงานทะเบียน ผลการเรียนป.6 ม.3 และ ม.6 ดำเนินการเรียบร้อย
และกรณีไม่ศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม ทางงานทะเบียนได้จัดส่งตามที่อยู่ที่ได้รับ สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ
สถานศึกษาเดิมกำหนดให้รับเอกสารในวันรับมอบตัวนักเรียน เอกสารบางส่วนของนักเรียนขาดหลักฐานเช่น รูป
ถ่าย และอยู่ระหว่างรอดำเนินการ กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษาดำเนินการให้มารับเอกสารวันเปิดภาคเรียน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.2.1. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2796/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการเว้นระยะห่าง การล้าง
มือ การสวมหน้ากากอนามัย และกำหนดกักตัวนักเรียนที่หอนอนของตนเอง
/3.2.2. มาตรการป้องกัน

4
3.2.2. มาตรการป้องกันฯ บุคคลภายในและบุคคลภายนอกเข้า -ออก บริเวณโรงเรียน เนื่องด้วย
โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารเรียน ซี่งผู้รับเหมาเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน งานรักษาความปลอดภัยมีการตรวจวัด
อุณหภูมิทุกครั้งและทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปยังบริเวณหอนอน
3.2.3. การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน/ครูเวรกลางคืน ระยะเวลา 14 วันของการกักตัวนักเรียน
ดำเนินการให้ครูประจำหอนอน ส่งจำนวนนักเรียนให้ครูเวรประจำวัน ครูเวรประจำวันมีหน้าที่รับรายงายจำนวน
นักเรียน ดำเนินการตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน และกำหนดให้ครูหอนอนชายไม่ต้องอยู่เวรกลางคืน
ในช่วงระยะเวลา 14 วันของการกักตัวนักเรียน
3.2.4 การตรวจอุณหภูมิของนักเรียนหอนอน/การดูแลนักเรียนเจ็บป่วย โดยครูหอนอนตรวจสอบ
การใช้งานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนในหอนอนทุกวันตามแบบฟอร์ มที่โรงเรียน
มอบหมายให้
3.2.5 การจัดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารและอาหารสำหรับนักเรียนแยกเป็นหอนอน โดยให้จัด
โต๊ะรับประทานอาหารที่หอนอน
3.2.6 การเตรียมความพร้อมอาคารหอนอนทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
และการฉีดพ่นยากันยุงไข้เลือดออกกำหนดการวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดหอ
นอนและระหว่างวันที่ 27–28 พฤษภาคม 2564 ทำหนังสือถึงอบจ. เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
3.2.7 กิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
3.3.1 การลงเวลาปฏิบัติงานและการบันทึกนอนเวร,การขออนุญาตออกนอกบริเวณ,การแต่งกาย
ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการและลงเวลา
ปฏิบัติงาน บันทึกนอนเวร และเขียนขออนุญาตออกนอกบริเวณทุกครั้ง
3.3.2 การเปิดรับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย แม่ครัว 1 อัตรา และแม่บ้าน
1 อัตรา
3.3.3 บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการขอ
แบบฟอร์มได้ที่งานบุคคล
3.3.4 การฉีดวัคซีน โดยบุคลากรของโรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จ จำนวน 87 ราย
3.3.5 การพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ กำลังดำเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
3.4.1 ครูหอนอนร่วมพัฒนาหอนอน ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2564
3.4.2 หลักการจัดหอนอน ดำเนินการตามรูปแบบเดิม การแยกหอนอนนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3
และจัดหาพี่เลี้ยงสำหรับหอนอนเด็กเล็ก
3.4.3 การรับนักเรียนเข้าหอนอน กำหนดการดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 รับนักเรียนเก่าเข้า
หอนอน ,วันที่ 8 มิถุนายน 2564 รับนั ก เรี ย นเข้ า ใหม่ , วั นที ่ 9 มิ ถุ นายน 2564 รั บนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 และกำหนดให้ครูประจำหอนอนอยู่ประจำหอนอน กรรมการหอนอนรับรายงานตัว
นักเรียนเข้าหอนอน สำหรับนักเรียนชายรายงานตัวบริเวณอาคารวิภาวดี นักเรียนหญิงรายงานตัวบริเวณโดม
หน้าอาคารทักษิณ และจัดโต๊ะส่วนกลางเพื่อรับเอกสารเพิ่มเติม
3.4.4 การจัดครูหอนอน
3.4.5 การเป็นแบบอย่างที่ดีของครูหอนอน เน้นย้ำการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของคำพูด การ
แต่งกาย มารยาท และการประพฤติปฏิบัติตน
/3.4.6 การคัดสรร....
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3.4.6 การคัดสรรโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
3.5 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
3.5.1 การดำเนินงานโครงการของไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564
3.5.2 การายงานโครงการที่ดำเนินการแล้วในปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดำเนิ นการจัดส่งรายงานการใช้เงินโครงการที ่ กลุ ่ มงานแต่ ล ะฝ่ ายเพื่ อ นำส่ ง กลุ ่ ม บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ
3.5.3 เงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับระหว่างเดือนเมษายน โรงเรียนได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน
จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย เงินของนักพัฒนา จำนวน 55,400 บาท เงินของพี่เลี้ยงจำนวน 322,500
บาท และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำห้องเรียนวิทยศาสตร์จำนวน 47,250 บาท และได้รับจัดสรร งบอุ ดหนุน
จำนวน 70%
3.5.4 กิจกรรมสะสมเงินออม เนื่องด้วยกิจกรรมชุมนุมธนาคาร ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการ
สรุปเงินออมของสมาชิกเรียบร้อย สมาชิกสามารถรับเงินออมที่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขยะ ดำเนินการจัดการขยะให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
5.2 การปรับปรุงอาคารสถานที่/การปูกระเบื้องหอนอน ดำเนินการปรับปรุงอาคารทักษิณ อาคาร
วิภาวดี และปูกระเบื้องหอนอน 7 หอนอน แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
5.3 การตัดไม้ระหว่างหอนอนขุนทะเลและหอนอนเมตตา ซึ่งไม้ที่ตัดแล้วนำไปจัดทำโต๊ะสำหรับหอ
นอนจำนวน 16 หอนอน
5.4 กรอบอัตรากำลังพลกำหนดให้ใช้รูปแบบเดิม
ประธานกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลิกประชุม เวลา 13.00 น.
(นางสาวธนพร พรหมกุล)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายชไรนันต์ ประคำ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสนอง เสลาคุณ)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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