
 
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ครั้งที ่ 6/2565 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 (ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565) 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

----------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
2.นางสาวปิยชาติ   ผูกจิตต์ 
3.นายอนันทชัย  ชุมอักษร 
4.นางเพ็ญศรี  สังข์สุข  
5.นางกรรฐิรัชฎ ์  กิ้มจ้อง 
6.นางสุภา  ตี้ฮ้อ 
7.นางสาวสุภาวด ี ฉิมา 
8.นายอุดมชัย  ไพศรี 
9.นางสาวสุพรทิพย์  ศรีด ี
10.นายจตุพร  มณีพันธ์ 
11.นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง 
12.นางสร้อยสุวรรณ  สังข์สุวรรณ 
13.นางสุพัตรา  แพงมี  
14.นางสาวโซเฟีย  อีซอ 
15.นางสาววิลาสินี   สุขทอง 
16.นางสาวหัทยา อินอนันต์ 
17.นางอัจฉรา    โพธิ์แก้ว 
18.นางสาวมาริษา   อินทร์ฤทธิ์ 
19.นายโสภณ    เพชรสุทธิ์ 
20.นางอัมรัตน์  เอียดละออง 
21.นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ 
22.นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
23.นายนันทวุธ  เลี่ยมแก้ว 
24.นางสาวอลิสา หลวงคลัง 
25.นายนพดล    แก้วสะอาด 
26.นางปัทมาภรณ์ ช านาญเมือง 
27.นางสาวจิณห์ณิภา   นาคะเสนีย์ 
28.นางชฤนาฏ  กายสิทธิ์ 

29.นางศรีญา  ปวัฒพันธ์ 
30.นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ 
31.นางสาวเสาวลักษณ์   โยธารักษ์  
32.นางสาวภัทราวดี  แซ่ตัน 
33.นางสาวนวรัตน์  ทองประดับ 
34.นางสาววรรณทิพย์   ทองคลอด 
35. Miss Dalian Nyoh Eke  
36.นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา 
37.นางกรีลาวรรณ   เบญจกุล 
38.นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร 
39.นางพิทยาพร  ราชเดิม  
40.นายธวชั   อักษรไทย 
41.นางสาวโชติมาศ    เกตุรัตน์ 
42.นายวัชรพงศ์    สุขศรีเพ็ง  
43.นายณัฐพงศ์   ผ่องแผ้ว  
44.นางสาวทิพย์สุดา   เซี่ยวภู่    
45.นายขจรศักดิ์    ด าเกาะ  
46.นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ 
47.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม 
48.นางสาวณัฐมน    มณีฉาย   
49.นางนิตยา  ทองบริบูรณ์ 
50.นายทรรศน์วิทย์   วิ้นฉ้วน 
51.นางสุดารัตน์  ทวีตา 
52.นางอัมไพ  รอดรัตน์ 
53.นางทิพวรรณ  อังสกุล 
54.นางสาวปริยาภา  เจ้ยทองศรี 
55.นางสาวอรอุมา สุขเสน 
56.นายช านิ   เพชร์สุก 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายภบพิรุณ  นุ่นชูผล  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.นายจรัล   มัธยม  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.นายศรศรี    ดีชูศร  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.นายสินชัย   คงรักที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.นางสาวสมศรี    สาธุภาค    ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.นางวรรณี    โอทอง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7.นางสาวสุชาดา    โพธิ์บ าเพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8.นายธนพนธ์    นกศรีแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์      
ท าหน้าที่เป็นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูในครั้งนี ้             

 -คุณครูโสภณ เพชรสุทธิ์ ได้ย้ายไปโรงเรียนนาโยงวิทยาคม อ าเภอนาโยง  
 -คุณครูเสาวลักษณ์ โยธารักษ์ ได้ย้ายไปโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ค าสั่งแต่งตั้งของคุณครูเสาวลักษณ์ โยธารักษ์ ยังไม่ได้รับ เมื่อคุณครูได้รับค าสั่งย้าย
เรียบร้อยแล้วโรงเรียนจะด าเนินการยืนยันไปยังเขตพ้ืนที่เพ่ือขอต าแหน่งคุณครูคหกรรม กรณีนี้ต้องรอให้คุณครู
มีความประสงค์เขียนย้ายในปีหน้า แต่วิชาเอกภาษาจีนมีบัญชีอยู่ใน สพม. แล้วอาจจะได้มาก่อน จึ งมีความ
จ าเป็นต้องจ้างครูคหกรรมและคุณครูศิลปะก่อน โรงเรียนได้คุณครูอีกหนึ่งต าแหน่ง คือคุณครูที่มาจาก    
โครงการครูคืนถ่ิน วิชาเอกฟิสิกส์  
 รับย้าย 
 -คุณครูสุภัค ชั้นสกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ย้ายมาจากโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิททยา 
จังหวัดชลบุรี 
 -คุณครูศิริพร นาคเนนัย วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ย้ายมาจากโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
(พิทักษ์ประชาสรรค์) 

1.2 เรื่อง เพ่ิมความเข้มงวดและก าหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยเป็นวาระ 

เร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือป้องกันและสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาและเพ่ือป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทุกแห่ง ยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาพร้อมก าหนดมาตรการเข้าออกหน่วยงานและสถานศึกษาของบุคคลภายนอก ตลอดจนประสาน
การด าเนินงานร่วมกับฝ่ายปกครอง โดยยึดความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง และจัดท าคู่มือแผนเผชิญเหตุส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา 
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  1.3 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567) 
  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2567) เป็นอาคารเรียน 212 ล./57-ข 
งบประมาณ 18,967,000 บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ แจ้งการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปีงบประมาณ        
พ.ศ.2566-2567) เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคาร โดยให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่ าด้วยการก่อหนี้ผู ก พันข้ามปี งบประมาณ พ.ศ. 2562              
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไปในทุกขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ จะก่อหนี้ผูกพันท าสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการโอนเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น 

 
  1.4 เรื่อง โครงการป้องกัน แก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน          
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานโครงการป้องกัน แก้ปัญหา 
เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษา           
ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องได้รับการศึกษาครบทุกคน ส่วนเด็กที่อายุพ้น
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีช่องทางส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของแต่ละพ้ืนที่    
โดยสามารถอัปโหลดภาพถ่ายกิจกรรมพร้อมค าบรรยายหรือคลิปวีดิโอ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการด าเนินงานในระยะต่อไป ผ่านทาง Facebook “พาน้องกลบัมาเรียน สพฐ” 
ตาม OR CODE นี้ 
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 1.5 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติยกเลิกประกาศการบังคับใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพ่ือกลับไปใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ         
พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
จึงแจ้ง ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 คุณครูสุภา ตี้ ฮ้อ ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการเพ่ือของบประมาณสนับสนุน             
ยื่นแบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID - 19) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ         
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวังวิเศษ เป็นเงิน 50,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566  
 ดังนั้นในระหว่างนี้งานอนามัยโรงเรียนจึงต้องใช้งบประมาณของโรงเรียนในการจัดเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆเพ่ือเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนไปพลางก่อนจนกว่าเทศบาลต าบลวังวิเศษจะมอบเงิน
สนับสนุนในส่วนนี้มาให้โรงเรียน 
 ดังนั้นหนึ่งวันก่อนวันเปิดภาเรียน ให้คุณครูที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามใน
ระบบไทยเซฟไทย กรมอนามัยแล้วแคปหน้าจอส่งมายังคุณครูที่ปรึกษา ส่วนคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ า
สัปดาห์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบเดิม คือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ และเตรียมสบู่ตามจุด
ล้างมือต่างๆให้พร้อม ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หากตรวจพบว่านักเรียนติดเชื้อโควิดให้ด าเนินการตาม
มาตรการเดิม 
 1.6 เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการบริหารจัดการ 
 ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการบริหารจัดการและเก็บข้อมูล       
เป็นแนวทางการท างานต่อไป เมื่อคุณครูเขียนแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องเขียนชื่อผู้แสดงความคิดเห็น และ
ส่งที่นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี 
 ข้อที่ 1 สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว และต้องท าต่อเนื่อง 
 ข้อที่ 2 สิ่งที่ควรท า แต่ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน 
 ข้อที ่3 สิ่งใดที่ควร ยุบ/เลิก/ชะลอ การด าเนินงาน 
 ข้อที ่4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการบริหารจัดการ 
 ข้อที่ 1 สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว และต้องท าต่อเนื่อง 
 1. การเลื่อนเงินเดือนโดยพิจารณาจากภาระงานเชิงประจักษ์ มรการเซ็นรับทราบอย่าง
ถูกต้อง เปิดเผย 
 2. การให้งดเว้นค่าบ ารุงการศึกษาและให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันฟรี      
ส าหรับนักเรียนยากจน 
 3. การอนุญาตให้แจ้งลาป่วย ลากิจ (กรณีกะทันหัน) ได้ทางไลน์ 
 4. การสนับสนุนให้นักเรียนและครูได้ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ       
ตามความสนใจ ความถนัดและความสมัครใจ 
 5. ความร่วมมือในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย/เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน/      
การติดตามการแก้ 0 ร มส 
 6. การบริหารงานแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ฝ่ายงาน และระบุหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 
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 7. การดูแลนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 8. การประชุมชี้แจงเพ่ือการรับทราบและเข้าใจที่ตรงกัน 
 9. งานแผนงานให้คงการปฏิบัติตามปกติ และสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้เหมาะสม
ได้ตามสถานการณ์ และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
 10. ค่ายแก้ 0 ร มส 
 11. ค่ายปรับคุณลักษณะ 
 12. ความร่วมมือในการด าเนินการต่างๆของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 13. มีการบริหารงานที่ชัดเจน 
 14. โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ที่มีหน้าที่และผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจน 
 15. จุดบริการน้ าดื่มสะอาดแก่นักเรียน 
 16. ความร่วมมือในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย แบบเป็นระบบ 
 17. การสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากร 
 18. การท ากิจกรรมหน้าเสาธงที่มีกิจกรรมครบ 
 19. การจัดกิจกรรมต่างๆท่ีมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ข้อที่ 2 สิ่งที่ควรท า แต่ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน 
 1. โครงงานคุณธรรม ควรด าเนินการต่อเนื่องจากเป็นนวัตกรรมหลักของโรงเรียน                                
และตอบ SAR ได้หลายหัวข้อ แต่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท าเรื่องที่อยากท า และมุ่งเน้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนจริงๆเพ่ือให้เป็นโครงงานที่เกิดจากน้ าพักน้ าแรงของนักเรียน ส่งผลต่อนักเรียน       
อย่างแท้จริง 
 2. การจัดท าเอกสารต่างๆอาจเปลี่ยนรูปแบบไปใช้การส่งผ่าน Cloud , QR code        
เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
 3. เปิดโอกาสให้ครูที่มีความพร้อม สามารถส่งแผนการสอน/ PSAR หน้าเดียวเนื่องจาก
เป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมได้โดยง่าย 
 4. วิชาเพ่ิมเติมเลือก ควรมีการเปิดให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.ปลาย       
ได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง 
 5. การคัดกรองคนเข้าออกค่อนข้างหละหลวม บางครั้ งผู้ปกครองเดินขึ้นมาถึง            
บนห้องเรียนก็มีควรมีการแลกบัตรประจ าตัวประชาชน ติดป้าย visitor ตรวจค้น จัดมุมให้ผู้ปกครองนั่งรอ    
โดยไม่เข้าไปยังบริเวณท่ีจัดการเรียนการสอน 
 6. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (ห้อง1) ให้มีความแตกต่างจากห้องคู่ขนาน  
(ห้อง2) เช่น เพ่ิมวิชาที่เน้นทักษะด้าน วิทย์/คณิต 
 7. ตู้น้ าดื่มมีกลิ่นไม่สะอาด นักเรียนมักจะใช้ปากงับก๊อกเวลาดื่มน้ า นอกจากนี้นักเรียน
ส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกต่อทรัพย์สินส่วนร่วม ไม่รักษาความสะอาดในการใช้ของส่วนรวม ท าลายทรัพย์สินของ
โรงเรียนทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ควรมีการลงโทษ/ตักเตือนที่เด็ดขาด 
 8. ควรมีถังขยะเป็นจุดและมอบหมายให้นักการ/แม่บ้านน าขยะไปแยกท้ิงทุกวัน 
 9. การสร้างทางเชื่อมจากประตูโรงเรียนและอาคารเรียนต่างๆแบบมีหลังคา  
(Cover Way) 
 10. การจัดการปัญหาขยะในโรงเรียนและเพ่ิมจุดวางถังขยะที่คงทน 
 11. การจัดหาหรือสร้างที่นั้งให้นักเรียนนั่งรับประทาน/ดื่ม (บริเวณสหกรณ์ร้านค้า) 
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 12. ควรเปลี่ยนแปลงให้ครู อัตรจ้างสามารถอยู่ เวรกลางวันได้ทั้ งคู่  จากเดิมต้อง            
ให้ครูประจ า(ข้าราชการครู)อยู่กับครูอัตราจ้าง 
 13. ควรสามารถแลกเวรหรือขายเวรได้ เพราะบางช่วงเวลามีเหตุจ าเป็นจะต้องเดินทาง
กลับบ้านต่างจังหวัด (หาคนแลกเวรค่อนข้างยาก) 
 14. ร้านค้าสหกรณ์และโรงอาหาร ควรมีเจ้าหน้าที่มาด าเนินการแทนครูผู้สอน 
 15. ควรมีสถานที่จอดรถ 
 16. ควรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ขายของสหกรณ์และน้ าแทนครูอัตราจ้างและบุคลากร 
เนื่องจากครูอัตราจ้างและบุคลากรต่างก็มีภาระงานไม่ด้อยไปกว่าข้าราชการครู ภาระงานพิเศษก็มี และอาจง่าย
ต่อการจัดการบริหาร 
 17. โครงงานคุณธรรม ควรมี 1 เรื่อง ต่อ 1 ปีการศึกษา 
 18. อยากให้มี Cover Way ทางเดินเชื่อมอาคาร/สร้างทางเดินระหว่างอาคาร 
 19. การจัดการปัญหาขยะในโรงเรียน 
 20. การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าครูและห้องน้ านักเรียน 
 21. มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 22. สร้างที่จอดรถครูและบุคลากร 
 23. ต้องการให้มีจุดที่นักเรียนสามารถทิ้งขยะได้สะดวก โดยปกติให้นักเรียนน าขยะ       
มาทิ้งที่ใต้ถุนอาคารเรียน 4 แค่จุดเดียว ด้วยความไกลและไม่สะดวกท าให้นักเรียนทิ้งขยะเพ่นพ่านทั่วไปใน
โรงเรียนทุกพ้ืนที่ถ้าไม่ต้องการให้มีถังขยะอยู่ทั่วโรงเรียน ก็อาจวางไว้ที่จุดส าคัญๆเช่น โรงอาหาร              
หน้าห้องสหกรณม์ุมใดมุมหนึ่งของแต่ละอาคาร 
 24. การเก็บขยะในห้องส านักงานของแม่บ้าน เดิมท าเฉพาะตอนเช้า แต่มองว่า ช่วง
กลางวัน ครูสั่งอาหารหรือซื้อของมารับประทานและทิ้งของระหว่างวัน ถังขยะก็เต็มหรือส่งกลิ่นอบอวลในห้อง
และปิดขังไว้ตลอดคืน ท าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง ควรให้แม่บ้านเพ่ิมเวลาเก็บขยะเป็นตอนเย็นก่อน
เลิกหรือเปลี่ยนเวลาเป็นเก็บท้ิงตอนเย็นครั้งเดียวก็ได้ 
 25. อยากให้มีถังขยะบริเวณร้านสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียน เพราะเม่ือนักเรียน 
กินไอติม ดื่มโออิชิ ดื่มนมแล้ว ก็ต้องมีขยะ รวมถึงควรมีถังขยะบริเวณอาคารเรียนแต่ละอาคาร 
 26. ควรมีที่นั่งให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารที่ซื้อมาจากร้านสวัสดิการร้านค้า  
ซึ่งนักเรียนยังสามารถนั่งท าการบ้านอ่านหนังสือได้อีกด้วย 
 27. ควรวางแผนในการท างานก่อนจะลงมือปฏิบัติ เนื่องจากบางงานเกิดความซ้ าซ้อน 
 28. ควรมีถังขยะเป็นจุดและมอบหมายให้นักการ/แม่บ้านน าขยะไปแยกท้ิงทุกวัน 
 29. ภาระงานไม่ควรซ้ าซ้อน/วางแผนให้ครอบคลุมก่อนการแจ้งท างาน 
 30. โครงงานคุณธรรมที่ไม่เน้นรูปเล่มและรายงานจนไม่ได้ค านึงถึงเนื้องานที่นักเรียน 
ท าจริงๆ 
 31. การจัดห้องเรียนสีขาวที่น ารูปไปติดฝาผนังห้องประตูและหน้าต่าง ท าให้สกปรกและ
ไม่มีประโยชน์ 
 32. โครงการ Zero Wast ควรมีแต่หาวิธีใหม่ที่ท าให้นักเรียนไม่ทิ้งขยะเพ่นพ่าน 
 33. โครงงานคุณธรรมควรเน้นเรื่องคุณธรรมในตัวนักเรียนมากกว่าการจัดท ารูปเล่ม 
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 ข้อ 3 สิ่งใดที่ควร ยุบ/เลิก/ชะลอ การด าเนินงาน 
 1. การเข้าร่วมโครงการต่างๆเพ่ิมเติม การประกวด/ประเมินโรงเรียน ควรลดปริมาณลง
ตามความจ าเป็น หรือ เข้าร่วมเฉพาะตามจุดเน้นของโรงเรียน เพราะการเข้าร่วมแต่ละครั้งเป็นการดึงครูออก
จากห้องเรียนถึงแม้จะมีการฝากคาบก็ตาม เพราะครูที่สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชามากที่สุดย่อม    
เป็นครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
 2. การให้เขียนยอดเงินท าบุญลงในใบรายชื่อครู เมื่อมีการเรี่ยไร่หรือการส่งสลิปในไลน์
โรงเรียน ท าให้เกิดการเปรียบเทียบและครูมีความกดดัน 
 3. การติว O-NET ม.อ. ไม่ควรบังคับนักเรียนทุกคนเข้าติว เนื่องจากในปัจจุบันเป็นการ
สอบตามความสมัครใจ 
 4. เลิกนั่งห้องส านักงานและให้มีห้องหมวด ที่ส านักงานคับแคบเกินไป นักเรียนไม่กล้ามา
ถามการบ้าน/ปรึกษาครูประจ าวิชา 
 5. ยกเลิกการเขียนเล่ม ปพ.5 เนื่องจาก ซ้ าซ้อนกับระบบ SQS 
 6. การเขียน ปพ. สมรรถนะ ควรใช้ Excel มาช่วย 
 7. ควรมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขายของห้องสหกรณ์ 
 8. งานที่รายงานผลที่เน้นให้เอกสาร 
 9. ภาระงานบางงานที่คล้ายกัน เพ่ือลดการท างานซ้ าซ้อน 
 10. ควรยกเลิกการเข้าแถวตอนเลิกเรียน เพราะนักเรียนเหนื่อยล้าจากการเรียนมากแล้ว 
 11. ควรยกเลิกท า ปพ. มีเฉพาะ SQS เท่านั้น เพราะเสียเวลาในการท ามาก 
 12. ควรยกเลิกประชาสัมพันธ์ในตอนเช้าของครูเวร เพราะใช้เวลา 1 ชั่วโมง  
เริ่มตั้งแต่ 07.00-08.00 น. 
 13. ควรยกเลิกการประกวดที่นักเรียนไม่ได้ประโยชน์ ควรคืนเวลาให้นักเรียนในการท า
กิจกรรมเพราะส่วนใหญ่ ครูท าเอกสาร ไม่ได้เตรียมตัวสอน และตรวจงานของนักเรียนบ้าง 
 
 ข้อ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. เสนอให้มีคาบว่างและมีห้องสืบค้น ลานกีฬา ท าให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ท าการบ้าน  
ท ากิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ / ความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน  
เนื่องจากนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและเด็กๆ มักจะด้อยค่าความสามารถของตนเอง 
เช่น อาจจัดกิจกรรม  R.A. Talence เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษในการร้อง เล่น เต้น โชว์
ความสามารถมีเกียรติบัตร มี Tip box ให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจหรือจัดตลาดนัด ร.อ. เดือนละ 1 ครั้ง                       
ให้นักเรียนได้ขายสินค้า handmade , homemade เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 3. จัดหาบริเวณจอดรถส าหรับครูให้เป็นระเบียบเป็นกิจลักษณะ มีหลังคา 
 4. ควรมีโรงจอดรถส าหรับบุคลากร 
 5. ควรมี Tank น้ าที่สะอาดถูกสุขอนามัยให้กับนักเรียน 
 6. ควรก าหนดความยาวของผมนักเรียนหญิงอย่างชัดเจน เพ่ือความสวยงาม 
 7. มาตรการจัดการนักเรียนหญิงที่ทรงผมผิดระเบียบ ท าจริงกับทุกคน เช่น นักเรียน 
ที่ตัดรองทรงแบบผู้ชาย 
 8. ควรมีโรงจอดรถยนต์ของครูและบุคลากร 
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 9. โครงงานคุณธรรม ควรมีปีการศึกษาละ 1 โครงงาน เพ่ือลดภาระงานและความ
ต่อเนื่องของโครงงาน 
 10. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ควรมีจุดทิ้งขยะให้มากขึ้นตามบริเวณต่างๆของโรงเรียน 
 11. หลังคาทางเดินส าหรับนักเรียนเดินไปอาคารเรียน/โรงอาหาร เนื่องจากเวลาฝนตก
นักเรียนมักเปียกฝน 
 12. นักเรียนมีที่นั่งกินหน้าห้องสหกรณ์ 
 13. ควรเพิ่มถังขยะให้ทั่วโรงเรียน 
 14. อยากให้ปรับปรุ ง พ้ืน ใต้อาคารเรียน 4 และเวที  เนื่ องจากบริ เวณตรงนี้                   
มีการใช้ประโยชน์บ่อยครั้งแต่พ้ืนไม่สะอาดและเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าปูกระเบื้องก็น่านั่งและใช้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ  
ได้อีกมากมาย 
 15. Cover Way จากประตูโรงเรียนไปยังอาคารเรียน/จุดที่เหมาะสม 
 16. ซ่อมแซมบ้านพักครูที่ครูชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ 
 17. เพิ่มถังขยะและทาง Cover Way ระหว่างทางเดิน 
 18. เพ่ิมห้องหมวดเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระได้ปรึกษาหารือด้านการเรียน 
 19. ประตู Auto gate ในการเช็คชื่อก่อนเข้าโรงเรียน 
 20. ควรมีคาบให้นักเรียนได้ค้นคว้าบ้างไม่ใช่ให้นักเรียนเรียนทุกคาบ 
 21. ควรมีห้องกลุ่มสาระให้ครูนั่งที่เหมาะสม ครูจะได้เตรียมการสอบ และตรวจงาน
นักเรียนและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่สาระ 
 22. ควรลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือที่จะให้ครูได้ท าหน้าที่ในการสอนนักเรียนให้เต็มที่ 
 23. ควรจัดให้มีถังขยะทุกอาคารเรียน 
  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  5/2565 ประจ าเดือนตุลาคม 2565             
(ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2565) เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป             
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (นายอนันทชัย ชุมอักษร)  
  4.1.1 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
  -ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
  -ตรวจเครื่องแต่งกาย 
  -นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน 
  -นักเรียนลงทะเบียนเรียนและพบคุณครูที่ปรึกษา 
  โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในคาบเรียนที่ 2 และเริ่มเรียนปกติในคาบเรียนที่ 3  
ส่วนห้องเรียนที่ใช้พบปะพูดคุยกับนักเรียนจะแจ้งให้ทราบในช่วงบ่ายวันนี้ 
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 4.1.2 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 นักเรียนแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 มียอดเหลืออีก 40 คน จากทั้งหมด 422 คน โรงเรียนก าหนดจัดแก้ตัวแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. 
และ มผ. ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ต.ค.65-4 พ.ย.65 ฝากคุณครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนกลุ่มนี้ในวันเปิดภาคเรียน
ยังไม่ต้องให้นักเรียนที่มีปัญหา แก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ขึ้นไปลงทะเบียนเรียน แต่ให้อยู่ที่ห้อง
วิชาการเพ่ือด าเนินการลงทะเบียนแก้ตัวให้เรียบร้อยก่อน นักเรียนที่มีปัญหาแต่ละห้องดังนี้ 
 ม.1 จ านวน 8 คน  ม.1/2 เหลือ 1 คน 
    ม.1/4 เหลือ 5 คน 
    ม.1/5 เหลือ 2 คน 
 ม.2 จ านวน 9 คน  ม.2/3 เหลือ 3 คน 
    ม.2/4 เหลือ 1 คน 
    ม.2/5 เหลือ 5 คน 
 ม.3 จ านวน 5 คน  ม.3/3 เหลือ 4 คน 
    ม.3/5 เหลือ 1 คน 
 ม.4 จ านวน 13 คน  ม.4/1 เหลือ 1 คน 
    ม.4/2 เหลือ 1 คน 
    ม.4/3 เหลือ 8 คน 
    ม.4/4 เหลือ 3 คน 
 ม.5 จ านวน 0 คน   
 ม.6 จ านวน 5 คน  ม.6/3 เหลือ 2 คน 
    ม.6/4 เหลือ 3 คน 
  4.1.3 เรื่อง แนวทางการด าเนินการส าหรับนักเรียนที่ขาดเรียนนาน 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานโครงการป้องกัน แก้ปัญหา 
เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” มีวัตถุประสงค์           
เพ่ือติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษา                    
ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องได้รับการศึกษาครบทุกคน ส่วนเด็กที่อายุพ้นเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ซึ่งสอดคล้อง
กับโครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียน โดยเปิดภาคเรียนจะให้ครูปรึกษาติดตามหาข้อมูลโดยเฉพาะนักเรียนที่
อายุยังไม่ครบ 15 ปี บริบูรณ์ จะจัดท าในรูปแบบออนไลน์ ส่วนนักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว โรงเรียนจะ
เชิญผู้ปกครองเพ่ือถอนหลักฐานการเรียนออกจากโรงเรียน มีคุณครูเพ็ญศรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ 
  4.1.4 เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจได้ตามเป้าหมาย หรืออาจลดลง 
อยู่ที่คุณครูตั้งเป้าเป็นร้อยละตามท่ีตกลงกันภายในกลุ่มสาระนั้น วิชาการจะน ามาค านวณตั้งเป็นผลสัมฤทธิ์    
รวมเป็นของโรงเรียนต่อไป  
ผอ.เพิ่มเติม 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นตัวเลขส าคัญส าหรับคุณครูในการด าเนินการ
ประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและเชื่อมโยงยังไปงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  4.1.5 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2565 
  -แนะแนว จัดกิจกรรมตามตารางเรียน 
  -กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน อยากให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน ก าหนดให้นักเรียนเลือกในวันอังคารคาบท่ี 7-8 ณ หอประชุม 
  4.1.6 เรื่อง การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / การส่งบันทึกหลังการสอน 
  ก าหนดส่งบันทึกหลังการสอน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และก าหนดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ วันที่ 13-26 ธนัวาคม 2565 แผนหลังสอนให้ท าเป็น QR CODE แปะไว้หน้าบันทึกข้อความ   
ส่งแผน 
  คุณครูเพ็ญศรี สังข์สุข ขอเสนอให้จัดท าแผนหน้าเดียว 
  คุณครูจุฑารัตน์ ใจบุญ เสนอการเก็บและน าส่ง ผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ      
โดยใช้Padlet ซึ่งสามารถโพสตขอความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และลิงคเว็บไซต ทั้งยังสามารถ Export            
ขอมูลในบอรดออกมา เปนไฟลรูปภาพ, pdf, csv, Excell, หรือพิมพ และแชรผานชองทางตางๆ ได               
เชน Facebook, Twitter, E-mail สามารถจัดอบรมให้คุณครูได้ใช้เวลา 1 วัน 
  4.1.7 เรื่อง การด าเนินการโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน 
  การด าเนินงานโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนในปีการศึกษานี้ สรุปจากที่ประชุมใน
ครั้งนี้ ซึ่งมีคุณครูนันทวุธ เลี่ยมแก้ว คุณครูพิทยาพร ราชเดิมและรองอนันทชัย ชุมอักษร ก าหนดเกณฑ ์
1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 1 ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เน้นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียน           
เน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ปฏิบัติท าออกมาจากการรวมความคิดของนักเรียนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน     
ไม่มุ่งเน้นเล่มเอกสาร 
ผอ.เพิ่มเติม  
  เห็นด้วยกับการด าเนินงานโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 1 ปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนตลอดปีการศึกษา การวัดผลบางเรื่องก็ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ 
ส่งที่ส าคัญ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้เกิดกระบวนการท างานจากด้านล่างข้ึนไปด้านบน ท าอย่างมีส่วนร่วม 
ท าอย่างเป็นระบบ และต้องท าอย่างต่อเนื่องจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
  4.1.8 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  คุณครูสุภาวดี ฉิมา ชี้แจงรายละเอียดการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้คุณครู/กลุ่มสาระ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ และในมาตรฐานอ่ืนๆอาจมีการทบทวน
ค่าเป้าหมายอีกครั้งกับฝ่ายบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการ เนื่องจากบางประเด็นพิจารณา         
การตั้งค่าเป้าหมายสูงกว่าการด าเนินการมาก อาจท าให้ผลการประเมินไม่ผ่านเพ่ือน ามาสังเคราะห์ SAR 
 
  4.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (นายอนันทชัย ชุมอักษร) 
  4.2.1 เรื่อง การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน 
      - ตรวจนับจ านวนโต๊ะและจ านวนเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนของแต่ละห้อง  
      - ก าชับนักเรียนให้ดูแลความสะอาดภายในห้องเรียนก่อนออกจากห้องเรียนทุกรายวิชา 
โดยเฉพาะการทิ้งขยะก่อนกลับบ้าน 
     - ก าชับให้นักเรียนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
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  4.2.2 เรื่อง ความสะอาดของอาคารสถานที่ 
      - การท าความสะอาดห้องส านักงาน มอบหมายให้นางสมศรี สาธุภาค เป็นผู้รับผิดชอบ 
   - การท าควมสะอาดห้องน้ า มอบหมายให้นางวรรณี โอทอง เป็นผู้รับผิดชอบ  
  -การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของโรงอาหาร มอบหมายให้ 
นางสาวสุชาดา  โพธิ์บ าเพ็ญ เป็นผู้รับผิดชอบ 
  -การตัดหญ้า มอบหมายให้ ลูกจ้างประจ า นักการภารโรง และยาม เป็นผู้รับผิดชอบ 
     - การขอใช้ยานพาหนะของโรงเรียนสามารถขอแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถโรงเรียน         
ได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ควรเขียนขออนุญาตก่อนต้องการใช้รถล่วงหน้า 2-3 วนัหรือสอบถาม        
และส่งเสนอใบขออนุญาตใช้รถโรงเรียนจากผู้อ านวยการได้ที่ นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี     
  4.2.3 เรื่อง โครงการอาหารกลางวัน 
  ในปีการศึกษานี้ของดจัดจ าหน่ายอาหารกลางวันของโรงเรียน เ พ่ือเก็บข้อมูล              
และหาแนวทางการด าเนินท างานโครงการอาหารกลางวันในปีการศึกษาหน้า และถือโอกาสนี้ปิดปรับปรุงท า
ความสะอาดและซ่มแซมห้องครัวใหม่ 
 
  4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล (รองปิยชาติ ผูกจิตต์) 
                  งานบุคคล 
  4.3.1 เรื่อง แนวปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน 
  การแต่งกาย 
   วันจันทร์ แต่งกายด้วยชุดกากี 
   วันพฤหัสบดี ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ-เนตรนารี 

    วันศุกร์  แต่งกายชุดพละ *หากมีภาระต้องไปติดต่อ สพม.หรือหน่วยงาน 
      ราชการอ่ืนๆอนุโลมให้สวมชุดผ้าไทยได้* 
  การลงเวลาปฏิบัติงาน 
   -สแกนมาปฏิบัติงานไม่เกิน 07.50 น. 
   -สแกนกลับเวลา 16.30 น. ยกเว้นวันสุดสัปดาห์สามารถสแกนได้ เวลา 16.00 น. 
   -กรณีครูติดภารกิจและต้องขออนุญาตเข้าสาย ให้ขออนุญาตผู้อ านวยการโดยตรง 

และเม่ือท่านผู้อ านวยการอนุญาตเรียบร้อยแล้วท่านผู้อ านวยการจะแจ้งในกลุ่มไลน์
ฝ่ายบริหารให้ทราบ และเมื่อคุณครูและบุคลากรเดินทางมาถึงโรงเรียนให้รีบสแกน
เข้าปฏิบัติงานทันที หากไม่ขออนุญาตจะถือว่าสาย (การขออนุญาตต้องกลับมา
โรงเรียนไม่เกิน เวลา 11.00น. หากเกินจะถือว่าลาครึ่งวัน) 

   -กรณีต้องการขออนุญาตออกก่อนเวลา 16.30 น. ให้เขียนแบบบันทึกขอชี้แจงไม่ลง
เวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า 

   -การขอออกนอกบริเวณโรงเรียนให้คุณครูและบุคลากรเขียนลงในสมุดขออนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วน าเสนอต่อ ผู้อ านวยการหรือรักษาการ ด้วยตัวเอง 
สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตั้งไว้หน้าห้องผู้อ านวยการ 

   -การขออนุญาตลา เมื่อคุณครูและบุคลากรต้องการลากิจขอใหเขียนเขียนใบลา
ล่วงหน้า กรณีท่ีลาป่วยเมื่อกลับมาท างานปกติแล้วขอให้เขียนใบลาป่วยส่งโดยทันที 
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  การสร้างขวัญและก าลังใจ 
   *กรณีการร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ 
     -ร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพของบิดาหรือมารดา ,สามีหรือภรรยา ,บุตร  
     โรงเรียนจะร่วมวางพวงหรีด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  
     และท าบุญในนามของโรงเรียน เป็นเงิน 1,000 บาท 
     -ร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ พ่ีหรือน้อง โรงเรียนจะร่วมวางพวงหรีดเท่านั้น 
   *ยกเลิกกิจกรรมเยี่ยมคุณครูและบุคลากรกรณีท่ีมคีุณครูหรือบุคลากรป่วยเนื่องจาก

ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019  
     เนื่องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่แจ้งยกเลิก

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็น
โรคประจ าถ่ินเรียบร้อยแล้ว 

  4.3.2 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรฯกลุ่มงานบุคคลจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินดังนี้ 
  -ข้าราชการครู ค.ศ.1 ขึ้นไป ประเมินแบบ PA 
  -ข้าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ว 19 
  -คุณครูอัตราจ้าง จะไม่ประเมินด้วย PA จะปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินตามเกณฑ์แทน 
  -พนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน และครูพ่ีเลี้ยง จะใช้เกณฑ์การประเมินที่มาจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
  ส่วนวิจัยสามารถท าเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ไม่บังคับว่าต้องเป็นวิจัย 5 บท 

 

  งานกิจการนักเรียน 
  4.3.3 เรื่อง การตรวจทรงผมนักเรียน 
 ระเบียบโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ว่าด้วย การควบคุมความประพฤติของนักเรียน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 
 ด้วยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระ เบียบว่าด้วยการ
ควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2547  เพ่ือให้เหมาะสม และสอดคล้องตามความในมาตรา 6      
และมาตรา  65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556  กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.  2558  จึ งวางระเบียบการควบคุมความประพฤติของนักเรียนไว้ดั งต่อ ไปนี้  หมวดที่  3                
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน 
 ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ 
       2. กรณีไว้ผมสั้น จะต้องเป็นทรงสั้นยาวเท่ากันทุกเส้น ระดับต่ ากว่าติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร      
หากติดก๊ิบให้เป็นสีด าเท่านั้น 

      3. กรณีไว้ผมยาว จะต้องเป็นทรงยาวเท่ากันทุกเส้นไม่เกินกึ่งกลางหลัง โดยมัดรวบ          
เก็บผมทุกเส้น ติดด้วยโบว์สีน้ าเงินเข้มแบบที่โรงเรียนก าหนด หากติดก๊ิบให้เป็นสีด า ติดด้านหน้าให้เรียบร้อย 
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       4. ไม่ดัด ไดรฟ์ ซอย ยืด ตัดผมหน้าม้า ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ใช้ครีม เจลแต่งผมและ
การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือ
เป็นลวดลาย 
   ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ 
       1. กรณีไว้ผมสั้น จะต้องเป็นทรงสั้นยาวเท่ากันทุกเส้น ระดับต่ ากว่าติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร     
หากติดก๊ิบให้เป็นสีด าเท่านั้น 

      2. กรณีไว้ผมยาว จะต้องเป็นทรงยาวเท่ากันทุกเส้นไม่เกินก่ึงกลางหลัง  
โดยมัดรวบเก็บผมทุกเส้น ติดด้วยโบว์สีน้ าเงินเข้มแบบที่โรงเรียนก าหนด หากติดกิ๊บให้เป็นสีด า ติดด้านหน้า    
ให้เรียบร้อย 
       3. ไม่ดัด ไดรฟ์ ซอย ยืด ตัดผมหน้าม้า ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ใช้ครีม เจลแต่งผมและ
การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือ
เป็นลวดลาย 
   ทรงผมนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 
 นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้าและกลางศีรษะ
ความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา ใช้ครีม เจลแต่งผม               
และการกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์
หรือเป็นลวดลาย 
   ทรงผมนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้าและกลางศีรษะ  
ความยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไมย่้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา ใช้ครีม เจลแต่งผมและการกระท า
อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 
  4.3.4 เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  คุณครูทิพวรรณ อังสกุล ชี้แจงรายละเอียดระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
  -ขอให้คุณครูที่ปรึกษาบันทึกเวลาเรียน น้ าหนัก ส่วนสูง ภาคเรียนที่  1/2565         
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
  -การโอนเงินของนักเรียนยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 1/2565 
จ านวน 67คน  
  รอบท่ี 1 วันที่ 23 กันยายน 2565 จ านวน 32 คน โอนเงินให้ส าเร็จ 32 คน 
  รอบท่ี 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จ านวน 35 คน โอนเงินให้ส าเร็จ 30 คน  
โอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 5 คน จึงโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียน 
  1.ด.ญ.มะลิวัลย์ ชัยรัตน์  ม.1/3 
  2.ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วสงขลา  ม.1/5 
  3.ด.ช.ประกายวิทย์ พรหมยุทธิ์ ม.1/5 
  4.ด.ช.บรรณวิทย์ พนมรักษ์  ม.2/2 
  5.ด.ช.อติพร เพชรคง   ม.2/3 
  -การโอนเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 1/2565 จ านวน 119 คน 
รายการนี้จะโอนเงินเข้าโรงเรียน คุณครูอัมรัตน์ เอียดละอองเป็นผู้ด าเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียน 
  -การยกเลิกทุนสามารถด าเนินการได้โดยการยกเลิกผ่านระบบ DMC หากสถานะครัวเรือน
เปลี่ยนแปลง 
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  -การด าเนินงานตามปฏิทิน ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ส่งไว้ในโน๊ตของไลน์โรงเรียนรัษฎานุ
ประดิษฐ์อนุสรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
            4.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (รองปิยชาติ ผูกจิตต์) 
                    4.4.1 เรื่อง การแจกเงินปัจจัยพื้นฐาน (กลุ่มใหม ่จ านวน 67 คน) 
 ก าหนดให้นักเรียนรับเงินปัจจัยพื้นฐาน (กลุ่มใหม่ จ านวน 67 คน) ในวันศุกร์ที่ 4       
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คาบประชุม ฝากคุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนให้ทราบเพื่อมารับเงินให้เรียบร้อย 
 4.4.2 เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 
 การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565ใช้แนวทางเดิมเหมือนปีการศึกษาท่ีผ่าน 
ในวันประชุมผู้ปกครองคุณครูรับบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 จากผู้ปกครองและน าส่งเงิน           
ให้คุณครูศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ หลังประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ปกครองหรือนักเรียนที่น าเงิน   
บ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 มาช าระภายหลังให้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนมาช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
ที่ศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ เท่านั้นเพ่ือที่คุณครูจะออกใบเสร็จให้ หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท าเรื่องผ่อนผัน
การช าระเงินบ ารุงการศึกษาให้คุณครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองท าเรื่องผ่อนผันการช าระเงินเงินบ ารุงการศึกษา
และยื่นแบบค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินบ ารุงการศึกษาภายในวันประชุมผู้ปกครองเท่านั้น 
 ห้องเรียนทั่วไป คนละ 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
  - ค่าจ้างครูต่างชาติ 200 บาท 
  - ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ 200 บาท 
  - เงินระดมทุน (ค่าบริหารจัดการสถานศึกษา) 600 บาท  
 ห้องเรียนพิเศษ คนละ 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน 
  - ค่าห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 900 บาท 
  - เงินระดมทุน (ค่าบริหารจัดการสถานศึกษา) 600 บาท 
  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 เรื่อง การด าเนินการสอบธรรมสนามหลวง ประจ าปี 2565 
 ตามที่แม่กองสนามหลวง แจ้งก าหนดการนักเรียนเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี  โท เอก              
ในระหว่างวันที่ 10-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 และสอบ ในวันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน      
พ.ศ.2565 ในปีการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีพระครูปลัดเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดวังมะปราง
ดูแลการด าเนินการสอบธรรมสนามหลวง ประจ าปี 2565  
 5.2 เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ 
 คุณครูจตุพร มณีพันธ์ แจ้งก าหนดการกิจกรรมลูกเสือ การจัดการเรียนการสอนโดยก าหนด
เปิดกองในสัปดาห์ที่ 3 หลังสอบธรรมศึกษาเสร็จสิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
 5.3 เรื่อง ถุงเท้านักเรียน 
 จากที่ประชุมฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 มติที่ประชุมอนุญาตให้
นักเรียนสามารถสวมถุงเท้าพ้ืนด าข้อยาวมาโรงเรียนได้ แต่ห้ามใส่แบบถุงเท้าข้อสั้นมาหากพบเห็นจะถือว่า    
ผิดระเบียบของโรงเรียน 
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 5.4 เรื่อง การเก็บเรี่ยไรเงินท าบุญ 
 คุณครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง การเก็บเงินท าบุญทอดกฐินจะขอเรี่ยไรเงินท าบุญจากนักเรียน 
คุณครูและบุคลากร เพียงแค่ 1 ครั้ง และจะน ามาเฉลี่ยและร่วมท าบุญไปในแต่ละวัด เช่น วัดวังมะปราง       
วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดบางคราม เป็นต้น 
 5.5 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชน
คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว , 
นางสาวโซเฟีย อีซอ และนายอนันทชัย ชุมอักษร 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น.     
 

         ลงชื่อ            ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
(นางสาวปริยาภา  เจ้ยทองศรี) 

                  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 

 ลงชื่อ                          ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางจุฑารัตน์ ใจบุญ) 

                    หัวหน้างานธรุการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 
 

   ลงชื่อ                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 
 
 


