รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมธารตาปี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
*******************************
ผูม้ าประชุม จำนวน 78 คน
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 แนะนำบุคลำกรเข้ำใหม่และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
1.2 เตรียมกำรรับเสด็จ
1.กำรเตรียมกำรรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จเยื่ยมนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์ ณ โรงเรียนตำตรวจตระเวณชำยแดนบ้ำนคลองวำย
ซึ่งมีนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์เข้ำมำเรียนที่โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี
จำนวน 4 รำย ในวันที่ 18 มิถุนำยน 2561
2.กำรเตรียมกำรรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิรวัฒนำพรรณวดี ท่ำนเสด็จ
เยี่ยมสมำชิกโครงกำรTO BE NUMBER ONE และติดตำมกำรดำเนินงำนของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ในวันอังคำรที่ 12 มิถุนำยน 2561 ณ โรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี
1.3กำรปรับหลักสูตร กระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้
ดำเนินกำร ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยนำข้อมูลจำก
แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 มำใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำม
เหมำะสมชั ด เจน ยิ่ ง ขึ้ น ในระยะสั้ น จริ ง เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระ ภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ซึ่งมีควำมสำคัญ ต่อกำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะต้องสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว โดยกำรยกระดับคุณ ภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
1.4แจ้งยอดกำรรับนักเรียน
ชั้น ป.1 จำนวน 4 คน
ชั้น ม.1 จำนวน 104 คน
ชั้น ม.4 แยกเป็น 2 โปรแกรม
1.ห้องวิทย์ฯ
จำนวน 46 คน
2.ห้องศิลป์คำนวณและศิลป์ภำษำ
จำนวน 13 คน
รวมทั้งสิ้น 167 คน
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนำคม 2561
เวลำ 10.00 น. ณ. ห้องประชุมธำรตำปี โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจำรณำ
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรต้อนรับกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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นำงสำวนิษธยำ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร
4.1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
4.1.1 กำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 จัดสอบในวันที่ 17 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00 น. ในรำยวิชำ คณิต,
วิทย์, ภำษำอังกฤษ ใช้อำคำรวิภำวดี ชั้น 3 ในกำรดำเนินกำรจัดสอบ คำสั่งกลุ่มงำนวิชำกำร
แจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
ป.6 .ม.3,ม.6 รับเกียรติบัตร ในวันที่ 30 มีนำคม 2560
ม.1 รับเกียรติบัตร
ในวันที่ 2 พฤษภำคม 2560
ม.6 รับเกียรติบัตร
ในวันที่ 21 พฤษภำคม 2560
4.1.2 กำรปรับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปรับปรุง 2560)
เริ่มใช้ภำคเรียนที่ 1/2561
4.1.3 แจ้งคำสั่งครูประจำชั้น ชั้น ป.1-ม.6 และตำรำงสอนในภำคเรียนที่ 1/2561
4.1.4 กำรส่งแผนกำรสอน ให้ส่งภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2561
4.1.5กำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมบกพร่องให้มอบงำนเรียนรวมดำเนินกำรในกำรคัดกรอง
4.1.6 ดร.ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม
4.1.6.1 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ ธานี ได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการ
Fab Lab
4.1.6.2 โครงการค่ายสิง่ ประดิษฐ์ สมองกลฝั งตัว Embedded System & IOT Workshop
สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ ดาเนินกิจกรรม “ค่ายสิง่ ประดิษฐ์ สมองกลฝังตัว และสร้ างชิ ้นงาน 3 มิติด้วย
3D Printer” ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้ านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ จดั ทาโครงงานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ส่งเสริ มให้ เกิดทักษะการคิด การแก้ ปัญหา และเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการทาโครงงาน อันเป็ น
ทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้ วจัดให้ มีกิจกรรม Show & Share
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กบั นักเรี ยนผู้ด้อยโอกาสในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์/
ราชประชานุเคราะห์ นัน้ เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคใต้ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทักษะของนักเรี ยนผู้ด้อยโอกาส จึง
ได้ จดั โครงการค่ายสิง่ ประดิษฐ์ สมองกลฝังตัว Embedded System & IOT Workshop ใน
ระหว่างวันเสาร์ ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
สุราษฎร์ ธานี โดยมีคณะครูและนักเรี ยนเข้ ารับการอบรม จานวนประมาณ 56 คน จาก
14 โรงเรี ยน ในภาคใต้ บุคลากรครู จานวน 1 คน
(ครูคอมพิวเตอร์ /ครูฟิสกิ ส์/
ครู วิทยาศาสตร์ /ครูคณิ ตศาสตร์ ) และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1– 6 จานวน 3 คน เพื่อ
เข้ าอบรม “ค่ายสิง่ ประดิษฐ์ สมองกลฝังตัว Embedded System & IOT Workshop”
โดยฝ่ ายจัดโครงการฯ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ ธานี รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการ
จัดการอบรมได้ แก่ ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนของวิทยากรและค่าอาหารระหว่างการอบรม
4.1.7กำรจัดกิจกรรมชุมนุม คุณครูสำยเพ็ญ เชื้อจักร แจ้งเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดรับ
กิจกรรมชุมนุม ชุมนุมละประมำณ 10 คน โดยนักศึกษำฝึกประสบกำรวิชำชีพให้เปิดชุมนุม
ร่วมกับคุณครูประจำกำร/ครูพี่เลี้ยง เพื่อได้เรียนรู้ประสบกำรณ์

-3มติที่ประชุม รับทรำบ
4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นำงนิรมล จะตุรัส ครูชำนำญกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
4.2.1 กำรจ่ำยอำหำรของคุณครูเวรจ่ำยอำหำรแต่ละวัน ให้คุณครูที่มีหน้ำที่จ่ำยอำหำรแจ้งชื่อ
นักเรียน จำนวน 2 คน ที่ไปจ่ำยอำหำรกับคุณครูในแต่ละเวรให้กับคุณครูนิรมล จะตุรัส
4.2.2 กำรจัดเวรประจำวันเพิ่มเติม เนื่องจำกมีบุคลำกรเข้ำใหม่เพิ่ม และนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้จัดให้อยูค่ ู่กับครูพี่เลี้ยงเพื่อเป็นกำรฝึกประสบกำรณ์
4.2.3 กำรดูแลอุปกรณ์กำรเลี้ยงนักเรียน ให้คุณครูหอไปรับคืนอุปกรณ์กำรเลี้ยงที่ โรงฝึกงำน
นำกลับไปทำควำมสะอำด
4.2.4 กำรทำเวรโรงอำหำร
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นำงศรีกัญญำ ช่วยเทศ ครูชำนำญกำรพิเศษ
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
บริหำรงำนบุคคล
4.3.1 แนะนำบุคลำกรเข้ำใหม่
4.3.2 ระเบียบแนวปฎิบัติต่ำงๆ ขอให้บุคลำกรทุกท่ำนปฎิบัติให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบและแนวปฎิบัติของโรงเรียน
- กำรสแกนลำยมือชื่อให้สแกนก่อน 8.00 น. ยกเว้นคุณครูที่ปฎิบัติเวร
จ่ำยอำหำรในวันนั้นๆ
-กำรแต่งกำย แต่งกำยให้เหมำะสมกับอำชีพครู ไม่ใส่กระโปรงสั้น รองเท้ำแตะลงหน้ำ
เสำธง และในคำบสอน และส่งเสริมให้กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทยตำมนโยบำยของ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4.3.3 กำรลำป่วย-ลำกิจ ดูที่ควำมจำเป็น
กรณีลำป่วย แจ้งก่อน 08.00 น โดยเจ้ำตัวผู้ขอลำควร แจ้งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกรทรำบด้วยตัวเอง และให้ยืนใบลำในเช้ำของวันรุ่งขึ้น
กรณีลำกิจ ยืนใบลำฝ่ำยบริหำร 1-3 วัน อนุญำตแล้วจึงลำ กรณีฉุกเฉินให้
แจ้งให้ทรำบ
กำรขออนุญำตเดินทำงไปต่ำงประเทศ สิ่งที่ต้องยืนโปรแกรมกำหนดกำร
หนังสือแจ้งอนุญำตจำกต้นสังกัด
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
นำยมำนะ จะตุรัส ครูชำนำญกำรปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนฯ
4.4.1 กำรรับนักเรียนเข้ำหอนอน
4.4.2 กำรทำประกันอุบัติเหตุ
4.4.3 กำรพัฒนำหอนอนและครุภัณฑ์ของหอนอน
4.4.4 กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้ำใหม่
4.4.5 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเทอม
4.4.6 กำรสรรหำบุคคลรับโล่กิจกรรมวันงดดื่มสุรำแห่งชำติ
4.4.7 มำตรกำรป้องกันกำรละเมิดลิทธิเด็ก
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มติที่ประชุม รับทรำบ
4.5 กลุม่ บริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน
นำงฉัตรชนก ทิมธรรม ครูชำนำญกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
และแผนงำน
4.5.1แจ้งอนุมัติเงินของปีงบประมำณ 2561 : มีทั้งหมด 6 รำยกำร งบเงินอุดหนุน 1 รำยกำร
งบดำเนินงำน 4 งบบุคลำกร 1
1.งบเงินอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำคเรียนที่ 1 /2561 (70%)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,378,765 บำท
โดยใช้ยอดจำนวนนักเรียน ณ 10 พฤศจิกำยน 2560 และได้มีกำรประชุมชี้แจงใน ระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับชื่อของแผนงำน เป็น แผนงำนบูรณำกำรยกระดับ
คุณภำพ กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และชื่อของโครงกำร เป็น โครงกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 88,375 บำท
ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 166,515 บำท
ค่ำหนังสือเรียน 272,335 บำท
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 183,820 บำท
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 6,667,720 แยกเป็น
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 575,170 บำท
ค่ำสำธำรณูปโภค
98,670 บำท
ค่ำอำหำรนักเรียน
5,639,400 บำท
เครื่องแต่งกำย
250,200 บำท
เครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน
104,250 บำท
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงนักเรียนไปกลับ 30 บำท
2.งบบุคลำกร : รำยกำรค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร (6 เดือน) จำนวน 6 อัตรำ 816,420 บำท
งบดำเนินงำน : รำยกำรเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 27,000 บำท
รวม 843,420 บำท รวมจัดสรรเพิ่มเติมกำรเลื่อนค่ำตอบแทนประจำปี
1.งบดำเนินงำน : รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร (6 เดือน) ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที ประจำ
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (Lab boy) 94,500 บำท
2.รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร(พี่เลี้ยงเด็กพิกำร/พนักงำนธุรกำร)
ระยะเวลำ 6 เดือน พี่เลี้ยงเด็กพิกำร จำนวน 11 อัตรำ 623,700 บำท (9,000 + 450)
พนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ 94,500 (15,000+750)
3.งบดำเนินงำน : รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร (6 เดือน) คนงำน 56,700 บำท
4.5.2 โครงกำร/กิจกรรม ของปีงบประมำณ 2561 ไตรมำส 3-4 ให้คุณครูแต่ละท่ำนดำเนินกำรขอใช้
ให้ทันภำยใน ระยะเวลำหำกท่ำนไม่ได้ดำเนินกำร ก็ไม่สำมำรถเลื่อนได้ให้ถือว่ำเป็นอันพับไป
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทรำบ
เลิกประชุมเวลา 11.55 น.
นำงธธนำ จันทร์แก้ว
ผู้บันทึกกำรประชุม
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