
1 
 

ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ครั้งที ่ 7/2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565  
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง แนะน ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 - นำยศรำวุฒิ ยอดจิต  ครูผู้ช่วย   
 - นำงสำวสุภัค ชั้นสกุล  ครู คศ.1 
 - นำงสำวศิริพร  นำคเนนัย ครู คศ.1 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ 
  - นำงสำววรรณวิศำ  ศรียวง ครูผู้ช่วย   
  - นำงสำวบุญวิไล  ทองดียิ่ง ครูอัตรำจ้ำง 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
 -นำงสำวจริณญำ  มัธยม ครูอัตรำจ้ำง 
 กิจกรรมแนะแนว 
 - ว่ำที ่ร.ต.หญิงอรฤดี  ทองส่งโสม ครู คศ.1 
.............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................................................................ .. 

1.2 เรื่อง ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1.2.1 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำย สพฐ. 
(เอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 11-22) 

............................................................................................................................... ...............................................

.................................................................................... ......................................................................................... . 
1.2.2 ประกำศจุดเน้น สพม.ตรังกระบี่ (เอกสารหมายเลข 2 หน้าที ่23) 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................. ............................. 
1.2.3 พระรำชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ  

ที่ 19/ว 560 เรื่อง กำรปฏิบัติรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 
พุทธศักรำช 2560 (เอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 24-28) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  1.2.4 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงปร ะจ ำ        
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงดีเด่น ประจ ำปี 2565 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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  1.2.5 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปี 2565 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( ITA Online)โรงเรียนในสังกัด          
ปีงบประมำณ 2565 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญก ำลังใจแก่สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำน และมีผลคะแนนสูงสุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป ผลกำรประเมินอยู่ในระบบ AA 
จ ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
  1) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
  2) โรงเรียนในเตำพิทยำคม 
  3) โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ 
  4) โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
  5) โรงเรียนสำมัคคีศึกษำ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ได้จัดท ำเกียรติบัตรมอบให้กับ 
สถำนศึกษำทุกแห่งที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกระดับ 
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  1.2.6 โครงกำรพัฒนำครูโครงงำนคุณธรรม 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำครู 
โครงงำนคุณธรรม จัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำครูโครงงำนคุณธรรม รูปแบบออนไลน์      
ผ่ำนแอปพลิเคชัน Google Meet ระหว่ำงวันที่ 13 สิงหำคม - 17 กันยำยน 2565 โดยมีครูในสังกัด       
เป็นวิทยำกรในกำรอบรมเพ่ือเป็นเกียรติ เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับครูที่เป็นวิทยำกรกำรอบรม         
ได้รับมอบเกียรติบัตรคือ 
  1. นำงสำวจิณห์ณิภำ นำคะเสนีย์ ครูโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
  2. นำงพิทยำพร รำชเดิม ครูโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. . 
  1.2.7 มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  1.2.8 กำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม ว PA/2564 (เอกสารหมายเลข 4 หน้าที ่29-30) 
  สพฐ. ร่วมกับ ก.ค.ศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำกลุ่มผู้น ำองค์
ควำมรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (PA Support 
Team)รุ่นที่ 1 – 13 ระหว่ำงเดือนตุลำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน 2565 ส ำหรับ สพม.ตรัง กระบี่             
เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ 8 ในวันที่ 31 ตุลำคม –1 พฤศจิกำยน 2565 ณ โรงแรมบลูโซเทล 
อ ำเภออ่ำวนำง จังหวัดกระบี่ ในสังกัด สำยงำนละ 2 คน ประกอบด้วย 
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  สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผอ.สพท. หรือ รอง ผอ.สพท. 
  สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
  สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  สำยงำนกำรสอน ต ำแหน่ง ครู 
รวมทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 10 คน หลังจำกเข้ำรับกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว สพม.ตรัง กระบี่ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรของ สพม.ตรัง กระบี่       
โดยแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือตอบแบบสอบถำมประเด็นข้อสังเกตและปัญหำที่พบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม วPA  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

1.3 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 งบลงทุน      
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (รำยกำรผูกพันปีงบประมำณ พ.ศ.2566-2564)  

 
 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
  1.4 เรื่อง กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2567 งบลงทุน        
รำยกำรครุภัณฑ์ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
  ด้ วย  สพฐ .  ได้ ก ำหนดกรอบวง เงิ นงบประมำณและแนวทำงกำรด ำ เนินงำน              
ส ำหรับกำรเสนอขอตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2567 โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 
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  กลุ่มที่  1 โรงเรียนทั่ ว ไป จ ำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนคันธพิทยำคำร ,          
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์, โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชำสรรค์, โรงเรียนนำโยงวิทยำคม, โรงเรียนในเตำพิทยำคม, 
โรงเรียนล ำภูรำเรืองวิทย์, โรงเรียนวิเชียรมำตุ, โรงเรียนสภำรำชินี 2, โรงเรียนสภำรำชินี จังหวัดตรัง,    
โรงเรียนสำมัคคีศึกษำ,โรงเรียนห้วยยอด, โรงเรียนพนมเบญจำ,โรงเรียนอ่ำวลึกประชำสรรค์,โรงเรียนเมืองกระบี่ 
และโรงเรียนอ ำมำตย์พำนิชนุกูล 
  กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 25 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนน้ ำผุด, 
โรงเรียนวิเชียรมำตุ 3, โรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข, โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์, โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2, 
โรงเรียนทุ่งยำวผดุงศิษย์, โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์, โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม, โรงเรียนกันตังพิทยำกร, 
โรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำ, โรงเรียนสิเกำประชำผดุงวิทย์, โรงเรียนวังวิเศษ,โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์, 
โ รง เรี ยนห้ วยนำงรำษฎร์บ ำรุ ง ,โ รง เรี ยน เหนือคลองประชำบ ำรุ ง ,โ รง เรี ยนหนองทะเลวิทยำ ,                  
โรงเรียนบำงดีวิทยำคม,โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์, โรงเรียนเขำดินประชำนุกูล, โรงเรียนล ำทับประชำนุเครำะห์, 
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยำ , โรงเรียนปลำยพระยำวิทยำคม , โรงเรียนคลองยำงประชำนุสรณ์,            
โรงเรียนคลองหินพิทยำคม และโรงเรียนลันตำรำชประชำอุทิศ 
  กลุ่มท่ี 3 โรงเรียนคุณภำพ จ ำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ 
และโรงเรียนรัษฎำ 
  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่และโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
ตรัง ไม่รวมในกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณในครั้งนี้  ให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำ
ค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ รำยกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซม โดยบันทึกข้อมูลกำรเสนอขอผ่ำน
เว็บไซต์http://budget-school.jobobec.in.th ระหว่ำงวันที่ 9-21 พฤศจิกำยน 2565 และจัดส่งเอกสำร
ตำมแบบที่ก ำหนดให้กลุ่มนโยบำยและแผน ภำยในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2565 รำยละเอียดตำมหนังสือ     
สพม.ตรังกระบี่ ที่ ศธ 04302/ว 3961 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  

1.5  เรื่อง กำรนิเทศ ติดตำมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2565 
 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดกำรนิเทศติดตำมควำมพร้อม 
เปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ระหว่ำงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2565–16 
ธันวำคม 2565 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1.1 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อติดตำมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2565 
 2) เพื่อชี้แจงนโยบำยและจุดเน้นของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 
 3) ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับครูและผู้บริหำรในสังกัด 
 1.2 แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ติดตำมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2565 และชี้แจงนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 
 



5 
 

 ส่วนที่ 2 เยี่ยมชมห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำร และกำรจัดบรรยำกำศ 
สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนตำมมำตรกำรฯ 
 1.3 วิธีกำร/รูปแบบกำรนิเทศ 
 ใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร เป้ำหมำยประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ และผู้เกี่ยวข้อง โดยสถำนศึกษำไม่ต้อง 
จัดเตรียม/รำยงำน/เอกสำรหรือนิทรรศกำรใด ๆ 
 1.4 คณะกรรมกำรนิเทศ 
 คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2565 แบ่งเป็น 2 คณะ โดยลงนิเทศ ติดตำมฯ พร้อมกันทั้ง 2 คณะ ตำมปฏิทินกำรนิเทศ ติด
ตำมฯ ที่ได้แจ้งไปยังสถำนศึกษำแล้ว 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

1.6  เรื่อง กำรจัดทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2565 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ 
ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2565               
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 เป้ำหมำยจัดสอบ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่  
     ที่ประสงค์เข้ำสอบ 
 ก ำหนดกำรจัดสอบ   วันอำทิตย์ที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2566 
 ประกำศผลสอบ   วันที่ 30 มีนำคม 2566 
 รูปแบบกำรสอบ   แบบทดสอบ (4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
     ภำษำไทย (อัตนัย) คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ 
     ภำษำอังกฤษ) 
 ข้อมูลสนำมสอบของศูนย์สอบ สพม.ตรัง กระบี่ 
     จ ำนวน 39 สนำมสอบ 
     จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 6,835 คน 
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 เป้ำหมำยจัดสอบ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัดทุกสังกัด 
     ที่ประสงค์เข้ำสอบ 
     (พ้ืนที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่) 
 ก ำหนดกำรจัดสอบ   จัดสอบเป็นรอบ รอบละ 2 วัน ตำมจ ำนวนผูมีสิทธิ์สอบ 
     รอบท่ี 1 วันที่ 25–26 กุมภำพันธ 2566 
     รอบท่ี 2 วันที่ 27–28 กุมภำพันธ 2566 
     รอบที่ 3 วันที่ 1–2 มีนำคม 2566 
     รอบท่ี 4 วันที่ 3–4 มีนำคม 2566 
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 ประกำศผลสอบ   วันที่ 31 มีนำคม 2566 
 รูปแบบกำรสอบ   สอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) 
     (5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษำ ศำสนำ 
     และวัฒนธรรม ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
     วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ) 
 ข้อมูลสนำมสอบของศูนย์สอบ สพม.ตรัง กระบี่ (จัดสอบให้กับสถำนศึกษำ) 
     จ ำนวน 81 สนำมสอบ 
     จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 4,527 คน 
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

1.7  เรื่อง กำรจัดประชุมงำนกำรเงินพัสดุ ระหว่ำงวันที่ 7-9 ธันวำคม 2565  
ณ โรงแรมวัฒนำพำร์ค  
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... .................................... 
 1.8 เรื่อง กำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระรำชปณิธำนของล้นเกล้ำรัชกำลที่  6 ที่ทรงริเริ่มกำรจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมสืบสำนถ่ำยทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือจะแนะน ำชักจูงให้เด็กชำยหญิงในสมัยนั้น 
ได้เอำใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทำงเลี้ยงอำชีพต่ำงๆ เพ่ือจะกันกำรที่เด็กทั้งหลำยพำกันนิยม             
ในกำรเป็นเสมียนหรือเข้ำท ำรำชกำรให้น้อยลง”และสำนต่อเจตนำรมณ์กำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้          
กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ผลส ำเร็จ      
ของกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้สอน กำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำรจัดงำน      
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีกำรจัดกำรแข่งขันเพ่ือสอดรับกับนโยบำยและบริบทกำรจัดกำรศึกษำท่ีเปลี่ยนไป 
ในปีกำรศึกษำ 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ประกำศจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ตำมประกำศที่ได้แจ้งให้ทรำบแล้ว และก ำหนดจัดงำนในระดับชำติ 4 ภูมิภำค  ระดับชำติ         
เดือน มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2566 ดังนี้ 
 - ภำคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่ำงวันที่ 18 –20 มกรำคม 2566 
 - ภำคกลำงและภำคตะวันออก จังหวัดรำชบุรี ระหว่ำงวันที่ 25 –27 มกรำคม 2566 
 - ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ 29 -31 มกรำคม 2566 
 - ภำคเหนือ จังหวัดน่ำน ระหว่ำงวันที่ 3 -5 กุมภำพันธ์ 2566 
 ในส่วนของกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร 
เครือข่ำยส่ง เสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่  ด ำ เนินกำร                  
จัดกำรแข่งขันในกลุ่มจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ เพ่ือคัดเลือกให้ได้มำซึ่งตัวแทนในกลุ่มจังหวัดเข้ำแข่งขัน                    
ในระดับชำติ ภำคใต้ จังหวัดสตูล ต่อไป โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่     
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             จะสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดตรัง จ ำนวน 200,000 บำท เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
มัธยมศึกษำจังหวัดกระบี่ จ ำนวน 100,000 บำท และหำกมีเงินเหลือจ่ำยปลำยปีงบประมำณ จะจัดสรรให้
เพ่ิมเครือข่ำยละ  100,000 บำท โดยให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมำยจัดท ำโครงกำร และรำยละเอียดประกอบกำรยืม เบิก จ่ำย งบประมำณ เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ต่อไป 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 1.9 เรื่อง กำรพัฒนำครูด้ำนกำรใช้ padlet 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ... 
 1.10 เรื่อง กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

รับรองรำยงำนกำรประชุ ม  ครั้ งที่   6/2565 ประจ ำ เดื อนตุล ำคม  2565             
(ประชุมเปิดภำคเรียนที่ 2/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป             
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ (เอกสารหมายเลข 5 หน้าที ่31-46) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 เรื่อง แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำร 
(เอกสารหมายเลข  6 หน้าที่ 47-50) 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (นายอนันทชัย ชุมอักษร)  
  4.1.1 เรื่อง กำรแข่งขันศิลปะหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.1.2 เรื่อง กำรนิเทศติดตำมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 วันที่ 7 
ธันวำคม 2565 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  4.1.3 เรื่อง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
.............................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........................................................... 
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  4.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (นายอนันทชัย ชุมอักษร) 
  4.2.1 เรื่อง กำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  4.2.2 เรื่อง กำรดูแลทรัพย์สินภำยในห้องเรียน 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... .......................................................... 
  4.2.3 เรื่อง กำรอยู่เวรยำม กลำงวัน และ กลำงคืน 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
  4.2.4 เรื่อง กำรจัดกำรขยะ Zero Waste 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
  4.2.5 เรื่อง เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
  4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล (รองปิยชาติ ผูกจิตต์) 
                  งานบุคคล 
  4.3.1 เรื่อง กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
  4.3.2 เรื่อง อัตรำก ำลัง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  งานกิจการนักเรียน 
  4.3.3 เรื่อง กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ........................... 
 
  4.3.4 เรื่อง ระเบียบวินัยของนักเรียน 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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            4.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (รองปิยชาติ ผูกจิตต์) 
                    4.4.1 เรื่อง แนวปฏิบัติขอใช้งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรยืมเงินของทำง
รำชกำร 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.4.2 เรื่อง รำยงำนกำรจ่ำยเงินปัจจัยพื้นฐำนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... .................... 
 4.4.3 เรื่อง รำยงำนกำรรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 
 4.4.4 เรื่อง รำยงำนเงินนอกระบบ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 เรื่อง  
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 5.2 เรื่อง  
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................   
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เอกสารหมายเลข 5 
 

ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ครั้งที่  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.นำงสำวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
2.นำงสำวปิยชำติ   ผูกจิตต์ 
3.นำยอนันทชัย  ชุมอักษร 
4.นำงเพ็ญศรี  สังข์สุข  
5.นำงกรรฐิรัชฎ ์  กิ้มจ้อง 
6.นำงสุภำ  ตี้ฮ้อ 
7.นำงสำวสุภำวด ี ฉิมำ 
8.นำยอุดมชัย  ไพศรี 
9.นำงสำวสุพรทิพย์  ศรีด ี
10.นำยจตุพร  มณีพันธ์ 
11.นำงสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง 
12.นำงสร้อยสุวรรณ  สังข์สุวรรณ 
13.นำงสุพัตรำ  แพงมี  
14.นำงสำวโซเฟีย  อีซอ 
15.นำงสำววิลำสินี   สุขทอง 
16.นำงสำวหัทยำ อินอนันต์ 
17.นำงอัจฉรำ    โพธิ์แก้ว 
18.นำงสำวมำริษำ   อินทร์ฤทธิ์ 
19.นำยโสภณ    เพชรสุทธิ์ 
20.นำงอัมรัตน์  เอียดละออง 
21.นำงสำวศิริกำญจน์ สงศรีจันทร์ 
22.นำงจุฑำรัตน์  ใจบุญ 
23.นำยนันทวุธ  เลี่ยมแก้ว 
24.นำงสำวอลิสำ หลวงคลัง 
25.นำยนพดล    แก้วสะอำด 
26.นำงปัทมำภรณ์ ช ำนำญเมือง 
27.นำงสำวจิณห์ณิภำ   นำคะเสนีย์ 
28.นำงชฤนำฏ  กำยสิทธิ์ 
29.นำงศรีญำ  ปวัฒพันธ์ 

30.นำงสำวจันทิมำ ชูประสิทธิ์ 
31.นำงสำวเสำวลักษณ์   โยธำรักษ์  
32.นำงสำวภัทรำวดี  แซ่ตัน 
33.นำงสำวนวรัตน์  ทองประดับ 
34.นำงสำววรรณทิพย์   ทองคลอด 
35. Miss Dalian Nyoh Eke  
36.นำงสำวทิพย์รวี ยอดเดชำ 
37.นำงกรีลำวรรณ   เบญจกุล 
38.นำงสำวชุติมำ  ขวัญนิมิตร 
39.นำงพิทยำพร  รำชเดิม  
40.นำยธวชั  อักษรไทย 
41.นำงสำวโชติมำศ    เกตุรัตน์ 
42.นำยวัชรพงศ์   สุขศรีเพ็ง  
43.นำยณัฐพงศ์   ผ่องแผ้ว  
44.นำงสำวทิพย์สุดำ   เซี่ยวภู่    
45.นำยขจรศักดิ์   ด ำเกำะ  
46.นำยสุริยะ  แก้วพิทักษ์ 
47.ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุภำภรณ์ เหมือนเนียม 
48.นำงสำวณัฐมน    มณีฉำย   
49.นำงนิตยำ  ทองบริบูรณ์ 
50.นำยทรรศน์วิทย์   วิ้นฉ้วน 
51.นำงสุดำรัตน์  ทวีตำ 
52.นำงอัมไพ  รอดรัตน์ 
53.นำงทิพวรรณ  อังสกุล 
54.นำงสำวปริยำภำ  เจ้ยทองศรี 
55.นำงสำวอรอุมำ สุขเสน 
56.นำยช ำนิ   เพชร์สุก 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นำยภบพิรุณ  นุ่นชูผล  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2.นำยจรัล   มัธยม  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
3.นำยศรศรี    ดีชูศร  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
4.นำยสินชัย   คงรักที่  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
5.นำงสำวสมศรี   สำธุภำค    ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6.นำงวรรณี    โอทอง  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
7.นำงสำวสุชำดำ   โพธิ์บ ำเพ็ญ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
8.นำยธนพนธ์    นกศรีแก้ว ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นำงสำวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ท ำหน้ำที่เป็น
ประธำนด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูในครั้งนี้              
  -คุณครูโสภณ เพชรสุทธิ์ ได้ย้ำยไปโรงเรียนนำโยงวิทยำคม อ ำเภอนำโยง  
  -คุณครูเสำวลักษณ์ โยธำรักษ์ ได้ย้ำยไปโรงเรียนปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  ค ำสั่งแต่งตั้งของคุณครูเสำวลักษณ์ โยธำรักษ์ ยังไม่ได้รับ เมื่อคุณครูได้รับค ำสั่งย้ำยเรียบร้อย
แล้วโรงเรียนจะด ำเนินกำรยืนยันไปยังเขตพ้ืนที่เพ่ือขอต ำแหน่งคุณครูคหกรรม กรณีนี้ต้องรอให้คุณครูมีควำม
ประสงค์เขียนย้ำยในปีหน้ำ แต่วิชำเอกภำษำจีนมีบัญชีอยู่ใน สพม. แล้วอำจจะได้มำก่อน จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
จ้ำงครูคหกรรมและคุณครูศิลปะก่อน โรงเรียนได้คุณครูอีกหนึ่งต ำแหน่ง คือคุณครูที่มำจำก    โครงกำรครูคืน
ถิ่น วิชำเอกฟิสิกส์  
  รับย้ำย 
  -คุณครูสุภัค ชั้นสกุล วิทยำศำสตร์ทั่วไป ย้ำยมำจำกโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวำทวิททยำ 
จังหวัดชลบุรี 
  -คุณครูศิริพร นำคเนนัย วิทยำศำสตร์-ชีววิทยำ ย้ำยมำจำกโรงเรียนวัดเสำธงกลำง 
(พิทักษ์ประชำสรรค์) 

1.2 เรื่อง เพ่ิมควำมเข้มงวดและก ำหนดมำตรกำรเข้ำออกสถำนศึกษำของบุคคลภำยนอก 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดนโยบำยสถำนศึกษำปลอดภัยเป็นวำระ 

เร่งด่วนของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือป้องกันและสร้ำงควำมปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและเพ่ือป้องกันควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้น จึงขอให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ทุกแห่ง ยกระดับมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำพร้อมก ำหนดมำตรกำรเข้ำออกหน่วยงำนและสถำนศึกษำของบุคคลภำยนอก ตลอดจนประสำน
กำรด ำเนินงำนร่วมกับฝ่ำยปกครอง โดยยึดควำมปลอดภัยนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็น
ส ำคัญ ทั้งนี้ให้สถำนศึกษำทุกแห่ง ปฏิบัติตำมนโยบำยสถำนศึกษำปลอดภัยโดยเคร่งครัด นอกจำกนี้ให้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และจัดท ำคู่มือแผนเผชิญเหตุส ำหรับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
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  1.3 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 งบลงทุน         
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (รำยกำรผูกพันปีงบประมำณ พ.ศ.2566-2567) 
  โรงเรียนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 งบลงทุน     
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (รำยกำรผูกพันปีงบประมำณ พ.ศ.2566-2567) เป็นอำคำรเรียน 212 ล./57-ข 
งบประมำณ 18,967,000 บำท ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ แจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (รำยกำรผูกพันปีงบประมำณ        
พ.ศ.2566-2567) เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร โดยให้โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณดังกล่ำว 
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560     
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 พระรำชบัญญัติ
วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่ำด้วยกำรก่อหนี้ผู กพันข้ำมปี งบประมำณ พ.ศ. 2562              
รวมทั้งกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไปในทุก
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ จะก่อหนี้ผูกพันท ำสัญญำได้ก็
ต่อเมื่อได้รับกำรโอนเงินประจ ำงวดแล้วเท่ำนั้น 

 
  1.4 เรื่อง โครงกำรป้องกัน แก้ปัญหำเด็กตกหล่นและออกกลำงคันของผู้เรียน          
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินงำนโครงกำรป้องกัน แก้ปัญหำ 
เด็กตกหล่นและออกกลำงคัน ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน “พำน้องกลับมำเรียน” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดตำม ค้นหำ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและได้รับกำรศึกษำ           
ที่มีคุณภำพโดยเฉพำะเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ต้องได้รับกำรศึกษำครบทุกคน ส่วนเด็กที่อำยุพ้น
เกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรศึกษำ หรือพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
และกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งมีช่องทำงส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนของแต่ละพ้ืนที่    
โดยสำมำรถอัปโหลดภำพถ่ำยกิจกรรมพร้อมค ำบรรยำยหรือคลิปวีดิโอ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป ผ่ำนทำง Facebook “พำน้องกลับมำเรียน สพฐ” 
ตำม OR CODE นี้ 
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  1.5 เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019           
  ด้วยปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศไทยมี
แนวโน้มลดลงตำมล ำดับ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2565 ได้มีมติยกเลิกประกำศกำรบังคับใช้พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพ่ือกลับไปใช้พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ         
พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2565 เป็นต้นไป ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน           
จึงแจ้ง ยกเลิกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) 
  คุณครูสุภำ ตี้ ฮ้อ ได้ด ำ เนินกำรจัดท ำประมำณกำรเ พ่ือของบประมำณสนับสนุน                
ยื่นแบบขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ         
จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลวังวิเศษ เป็นเงิน 50,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2566 – 31 ธันวำคม 2566  
  ดังนั้นในระหว่ำงนี้งำนอนำมัยโรงเรียนจึงต้องใช้งบประมำณของโรงเรียนในกำรจัดเตรียม
อุปกรณ์ต่ำงๆเพ่ือเตรียมควำมพร้อมวันเปิดภำคเรียนไปพลำงก่อนจนกว่ำเทศบำลต ำบลวังวิเศษจะมอบเงิน
สนับสนุนในส่วนนี้มำให้โรงเรียน 
  ดังนั้นหนึ่งวันก่อนวันเปิดภำเรียน ให้คุณครูที่ปรึกษำแจ้งให้นักเรียนกรอกแบบสอบถำมใน
ระบบไทยเซฟไทย กรมอนำมัยแล้วแคปหน้ำจอส่งมำยังคุณครูที่ปรึกษำ ส่วนคุณครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำ
สัปดำห์ก็ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ในรูปแบบเดิม คือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ และเตรียมสบู่ตำมจุด
ล้ำงมือต่ำงๆให้พร้อม ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หำกตรวจพบว่ำนักเรียนติดเชื้อโควิดให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรเดิม 
  1.6 เรื่อง แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเก็บข้อมูล            
เป็นแนวทำงกำรท ำงำนต่อไป เมื่อคุณครูเขียนแสดงควำมคิดเห็นโดยไม่ต้องเขียนชื่อผู้แสดงควำมคิดเห็น      
และส่งที่นำงสำวปริยำภำ เจ้ยทองศรี 
  ข้อที่ 1 สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว และต้องท ำต่อเนื่อง 
  ข้อที่ 2 สิ่งที่ควรท ำ แต่ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำน 
  ข้อที่ 3 สิ่งใดที่ควร ยุบ/เลิก/ชะลอ กำรด ำเนินงำน 
  ข้อที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  สรุปแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
  ข้อที่ 1 สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว และต้องท ำต่อเนื่อง 
  1. กำรเลื่อนเงินเดือนโดยพิจำรณำจำกภำระงำนเชิงประจักษ์ มรกำรเซ็นรับทรำบอย่ำง
ถูกต้อง เปิดเผย 
  2. กำรให้งดเว้นค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและให้นักเรียนรับประทำนอำหำรกลำงวันฟรี         
ส ำหรับนักเรียนยำกจน 
  3. กำรอนุญำตให้แจ้งลำป่วย ลำกิจ (กรณีกะทันหัน) ได้ทำงไลน์ 
  4. กำรสนับสนุนให้นักเรียนและครูได้ส่งผลงำน เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันต่ำงๆ          
ตำมควำมสนใจ ควำมถนัดและควำมสมัครใจ 
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  5. ควำมร่วมมือในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย/เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้ำห้องเรียน/           
กำรติดตำมกำรแก้ 0 ร มส 
  6. กำรบริหำรงำนแบ่งโครงสร้ำงเป็น 4 ฝ่ำยงำน และระบุหน้ำที่รับผิดชอบชัดเจน 
  7. กำรดูแลนักเรียน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำนักเรียนในทุกด้ำน 
  8. กำรประชุมชี้แจงเพ่ือกำรรับทรำบและเข้ำใจที่ตรงกัน 
  9. งำนแผนงำนให้คงกำรปฏิบัติตำมปกติ และสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรปฏิบัติให้เหมำะสมได้
ตำมสถำนกำรณ์ และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
  10. ค่ำยแก้ 0 ร มส 
  11. ค่ำยปรับคุณลักษณะ 
  12. ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  13. มีกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน 
  14. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 4 ฝ่ำย ที่มีหน้ำที่และผู้รับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆอย่ำงชัดเจน 
  15. จุดบริกำรน้ ำดื่มสะอำดแก่นักเรียน 
  16. ควำมร่วมมือในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย แบบเป็นระบบ 
  17. กำรสอบถำมควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกร 
  18. กำรท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงที่มีกิจกรรมครบ 
  19. กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆท่ีมีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
  ข้อที่ 2 สิ่งที่ควรท ำ แต่ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำน 
  1. โครงงำนคุณธรรม ควรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกเป็นนวัตกรรมหลักของโรงเรียน                                
และตอบ SAR ได้หลำยหัวข้อ แต่ควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ท ำเรื่องที่อยำกท ำ และมุ่งเน้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนจริงๆเพ่ือให้เป็นโครงงำนที่เกิดจำกน้ ำพักน้ ำแรงของนักเรียน ส่งผลต่อนักเรียน       
อย่ำงแท้จริง 
  2. กำรจัดท ำเอกสำรต่ำงๆอำจเปลี่ยนรูปแบบไปใช้กำรส่งผ่ำน Cloud , QR code          
เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ 
  3. เปิดโอกำสให้ครูที่มีควำมพร้อม สำมำรถส่งแผนกำรสอน/ PSAR หน้ำเดียวเนื่องจำกเป็น
กำรสรุปให้เห็นภำพรวมได้โดยง่ำย 
  4. วิชำเพ่ิมเติมเลือก ควรมีกำรเปิดให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.ปลำย           
ได้มีโอกำสเลือกเรียนตำมควำมสนใจของตนเอง 
  5. กำรคัดกรองคนเข้ำออกค่อนข้ำงหละหลวม บำงครั้ งผู้ ปกครองเดินขึ้นมำถึ ง                 
บนห้องเรียนก็มีควรมีกำรแลกบัตรประจ ำตัวประชำชน ติดป้ำย visitor ตรวจค้น จัดมุมให้ผู้ปกครองนั่งรอ    
โดยไม่เข้ำไปยังบริเวณท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน 
  6. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (ห้อง1) ให้มีควำมแตกต่ำงจำกห้องคู่ขนำน  
(ห้อง2) เช่น เพ่ิมวิชำที่เน้นทักษะด้ำน วิทย์/คณิต 
  7. ตู้น้ ำดื่มมีกลิ่นไม่สะอำด นักเรียนมักจะใช้ปำกงับก๊อกเวลำดื่มน้ ำ นอกจำกนี้นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังขำดจิตส ำนึกต่อทรัพย์สินส่วนร่วม ไม่รักษำควำมสะอำดในกำรใช้ของส่วนรวม ท ำลำยทรัพย์สินของ
โรงเรียนทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ควรมีกำรลงโทษ/ตักเตือนที่เด็ดขำด 
  8. ควรมีถังขยะเป็นจุดและมอบหมำยให้นักกำร/แม่บ้ำนน ำขยะไปแยกท้ิงทุกวัน 
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  9. กำรสร้ำงทำงเชื่อมจำกประตูโรงเรียนและอำคำรเรียนต่ำงๆแบบมีหลังคำ  
(Cover Way) 
  10. กำรจัดกำรปัญหำขยะในโรงเรียนและเพ่ิมจุดวำงถังขยะที่คงทน 
  11. กำรจัดหำหรือสร้ำงที่นั้งให้นักเรียนนั่งรับประทำน/ดื่ม (บริเวณสหกรณ์ร้ำนค้ำ) 
  12. ควรเปลี่ยนแปลงให้ครู อัตรจ้ำงสำมำรถอยู่ เวรกลำงวันได้ทั้ งคู่  จำกเดิมต้อง                 
ให้ครูประจ ำ(ข้ำรำชกำรครู)อยู่กับครูอัตรำจ้ำง 
  13. ควรสำมำรถแลกเวรหรือขำยเวรได้ เพรำะบำงช่วงเวลำมีเหตุจ ำเป็นจะต้องเดินทำงกลับ
บ้ำนต่ำงจังหวัด (หำคนแลกเวรค่อนข้ำงยำก) 
  14. ร้ำนค้ำสหกรณ์และโรงอำหำร ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำด ำเนินกำรแทนครูผู้สอน 
  15. ควรมีสถำนที่จอดรถ 
  16. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ขำยของสหกรณ์และน้ ำแทนครูอัตรำจ้ำงและบุคลำกร 
เนื่องจำกครูอัตรำจ้ำงและบุคลำกรต่ำงก็มีภำระงำนไม่ด้อยไปกว่ำข้ำรำชกำรครู ภำระงำนพิเศษก็มี และอำจ
ง่ำยต่อกำรจัดกำรบริหำร 
  17. โครงงำนคุณธรรม ควรมี 1 เรื่อง ต่อ 1 ปีกำรศึกษำ 
  18. อยำกให้มี Cover Way ทำงเดินเชื่อมอำคำร/สร้ำงทำงเดินระหว่ำงอำคำร 
  19. กำรจัดกำรปัญหำขยะในโรงเรียน 
  20. กำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องน้ ำครูและห้องน้ ำนักเรียน 
  21. มำตรกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
  22. สร้ำงที่จอดรถครูและบุคลำกร 
  23. ต้องกำรให้มีจุดที่นักเรียนสำมำรถทิ้งขยะได้สะดวก โดยปกติให้นักเรียนน ำขยะ           
มำทิ้งที่ใต้ถุนอำคำรเรียน 4 แค่จุดเดียว ด้วยควำมไกลและไม่สะดวกท ำให้นักเรียนทิ้งขยะเพ่นพ่ำนทั่วไปใน
โรงเรียนทุกพ้ืนที่ถ้ำไม่ต้องกำรให้มีถังขยะอยู่ทั่วโรงเรียน ก็อำจวำงไว้ที่จุดส ำคัญๆเช่น โรงอำหำร              
หน้ำห้องสหกรณ์มุมใดมุมหนึ่งของแต่ละอำคำร 
  24. กำรเก็บขยะในห้องส ำนักงำนของแม่บ้ำน เดิมท ำเฉพำะตอนเช้ำ แต่มองว่ำ ช่วงกลำงวัน 
ครูสั่งอำหำรหรือซื้อของมำรับประทำนและทิ้งของระหว่ำงวัน ถังขยะก็เต็มหรือส่งกลิ่นอบอวลในห้องและ      
ปิดขังไว้ตลอดคืน ท ำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง ควรให้แม่บ้ำนเพ่ิมเวลำเก็บขยะเป็นตอนเย็นก่อนเลิก
หรือเปลี่ยนเวลำเป็นเก็บท้ิงตอนเย็นครั้งเดียวก็ได้ 
  25. อยำกให้มีถังขยะบริเวณร้ำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำของโรงเรียน เพรำะเม่ือนักเรียน 
กินไอติม ดื่มโออิชิ ดื่มนมแล้ว ก็ต้องมีขยะ รวมถึงควรมีถังขยะบริเวณอำคำรเรียนแต่ละอำคำร 
  26. ควรมีที่นั่งให้นักเรียนนั่งรับประทำนอำหำรที่ซื้อมำจำกร้ำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ  
ซึ่งนักเรียนยังสำมำรถนั่งท ำกำรบ้ำนอ่ำนหนังสือได้อีกด้วย 
  27. ควรวำงแผนในกำรท ำงำนก่อนจะลงมือปฏิบัติ เนื่องจำกบำงงำนเกิดควำมซ้ ำซ้อน 
  28. ควรมีถังขยะเป็นจุดและมอบหมำยให้นักกำร/แม่บ้ำนน ำขยะไปแยกท้ิงทุกวัน 
  29. ภำระงำนไม่ควรซ้ ำซ้อน/วำงแผนให้ครอบคลุมก่อนกำรแจ้งท ำงำน 
  30. โครงงำนคุณธรรมที่ไม่เน้นรูปเล่มและรำยงำนจนไม่ได้ค ำนึงถึงเนื้องำนที่นักเรียน 
ท ำจริงๆ 
  31. กำรจัดห้องเรียนสีขำวที่น ำรูปไปติดฝำผนังห้องประตูและหน้ำต่ำง ท ำให้สกปรกและไม่มี
ประโยชน์ 
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  32. โครงกำร Zero Wast ควรมีแต่หำวิธีใหม่ที่ท ำให้นักเรียนไม่ทิ้งขยะเพ่นพ่ำน 
  33. โครงงำนคุณธรรมควรเน้นเรื่องคุณธรรมในตัวนักเรียนมำกกว่ำกำรจัดท ำรูปเล่ม 
 
  ข้อ 3 สิ่งใดที่ควร ยุบ/เลิก/ชะลอ กำรด ำเนินงำน 
  1. กำรเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆเพ่ิมเติม กำรประกวด/ประเมินโรงเรียน ควรลดปริมำณ          
ลงตำมควำมจ ำเป็น หรือ เข้ำร่วมเฉพำะตำมจุดเน้นของโรงเรียน เพรำะกำรเข้ำร่วมแต่ละครั้งเป็นกำรดึงครู
ออกจำกห้องเรียนถึงแม้จะมีกำรฝำกคำบก็ตำม เพรำะครูที่สอนได้ตรงตำมจุดประสงค์ของรำยวิชำมำกที่สุด
ย่อม     เป็นครูผู้สอนในรำยวิชำนั้นๆ 
  2. กำรให้เขียนยอดเงินท ำบุญลงในใบรำยชื่อครู เมื่อมีกำรเรี่ยไร่หรือกำรส่งสลิปในไลน์
โรงเรียน ท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบและครูมีควำมกดดัน 
  3. กำรติว O-NET ม.อ. ไม่ควรบังคับนักเรียนทุกคนเข้ำติว เนื่องจำกในปัจจุบันเป็น          
กำรสอบตำมควำมสมัครใจ 
  4. เลิกนั่งห้องส ำนักงำนและให้มีห้องหมวด ที่ส ำนักงำนคับแคบเกินไป นักเรียนไม่กล้ำมำ
ถำมกำรบ้ำน/ปรึกษำครูประจ ำวิชำ 
  5. ยกเลิกกำรเขียนเล่ม ปพ.5 เนื่องจำก ซ้ ำซ้อนกับระบบ SQS 
  6. กำรเขียน ปพ. สมรรถนะ ควรใช้ Excel มำช่วย 
  7. ควรมีเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขำยของห้องสหกรณ์ 
  8. งำนที่รำยงำนผลที่เน้นให้เอกสำร 
  9. ภำระงำนบำงงำนที่คล้ำยกัน เพ่ือลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน 
  10. ควรยกเลิกกำรเข้ำแถวตอนเลิกเรียน เพรำะนักเรียนเหนื่อยล้ำจำกกำรเรียนมำกแล้ว 
  11. ควรยกเลิกท ำ ปพ. มีเฉพำะ SQS เท่ำนั้น เพรำะเสียเวลำในกำรท ำมำก 
  12. ควรยกเลิกประชำสัมพันธ์ในตอนเช้ำของครูเวร เพรำะใช้เวลำ 1 ชั่วโมง  
เริ่มตั้งแต่ 07.00-08.00 น. 
  13. ควรยกเลิกกำรประกวดที่นักเรียนไม่ได้ประโยชน์ ควรคืนเวลำให้นักเรียนในกำรท ำ
กิจกรรมเพรำะส่วนใหญ่ ครูท ำเอกสำร ไม่ได้เตรียมตัวสอน และตรวจงำนของนักเรียนบ้ำง 
 
  ข้อ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1. เสนอให้มีคำบว่ำงและมีห้องสืบค้น ลำนกีฬำ ท ำให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ท ำกำรบ้ำน  
ท ำกิจกรรมตำมควำมสนใจของนักเรียน 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ / ควำมถนัดด้ำนอำชีพของนักเรียน  
เนื่องจำกนักเรียนหลำยคนที่ไม่ได้ศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำและเด็กๆ มักจะด้อยค่ำควำมสำมำรถของตนเอง 
เช่น อำจจัดกิจกรรม  R.A. Talence เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถพิเศษในกำรร้อง เล่น เต้น โชว์
ควำมสำมำรถมีเกียรติบัตร มี Tip box ให้นักเรียนได้เกิดควำมภำคภูมิใจหรือจัดตลำดนัด ร.อ. เดือนละ 1 ครั้ง                       
ให้นักเรียนได้ขำยสินค้ำ handmade , homemade เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 
  3. จัดหำบริเวณจอดรถส ำหรับครูให้เป็นระเบียบเป็นกิจลักษณะ มีหลังคำ 
  4. ควรมีโรงจอดรถส ำหรับบุคลำกร 
  5. ควรมี Tank น้ ำที่สะอำดถูกสุขอนำมัยให้กับนักเรียน 
  6. ควรก ำหนดควำมยำวของผมนักเรียนหญิงอย่ำงชัดเจน เพ่ือควำมสวยงำม 
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  7. มำตรกำรจัดกำรนักเรียนหญิงที่ทรงผมผิดระเบียบ ท ำจริงกับทุกคน เช่น นักเรียน 
ที่ตัดรองทรงแบบผู้ชำย 
  8. ควรมีโรงจอดรถยนต์ของครูและบุคลำกร 
  9. โครงงำนคุณธรรม ควรมีปีกำรศึกษำละ 1 โครงงำน เพ่ือลดภำระงำนและควำมต่อเนื่อง
ของโครงงำน 
  10. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ ควรมีจุดทิ้งขยะให้มำกขึ้นตำมบริเวณต่ำงๆของโรงเรียน 
  11. หลังคำทำงเดินส ำหรับนักเรียนเดินไปอำคำรเรียน/โรงอำหำร เนื่องจำกเวลำฝนตก
นักเรียนมักเปียกฝน 
  12. นักเรียนมีที่นั่งกินหน้ำห้องสหกรณ์ 
  13. ควรเพิ่มถังขยะให้ทั่วโรงเรียน 
  14.  อยำกให้ปรั บปรุ ง พ้ืน ใต้ อำคำร เรี ยน 4  และ เวที  เนื่ อ งจำกบริ เ วณตรงนี้                                 
มีกำรใช้ประโยชน์บ่อยครั้งแต่พ้ืนไม่สะอำดและเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้ำปูกระเบื้องก็น่ำนั่งและใช้ท ำกิจกรรมอ่ืนๆ  
ได้อีกมำกมำย 
  15. Cover Way จำกประตูโรงเรียนไปยังอำคำรเรียน/จุดที่เหมำะสม 
  16. ซ่อมแซมบ้ำนพักครูที่ครูชำวต่ำงชำติพักอำศัยอยู่ 
  17. เพิ่มถังขยะและทำง Cover Way ระหว่ำงทำงเดิน 
  18. เพิ่มห้องหมวดเพื่อให้ครูในกลุ่มสำระได้ปรึกษำหำรือด้ำนกำรเรียน 
  19. ประตู Auto gate ในกำรเช็คชื่อก่อนเข้ำโรงเรียน 
  20. ควรมีคำบให้นักเรียนได้ค้นคว้ำบ้ำงไม่ใช่ให้นักเรียนเรียนทุกคำบ 
  21. ควรมีห้องกลุ่มสำระให้ครูนั่งที่เหมำะสม ครูจะได้เตรียมกำรสอบ และตรวจงำนนักเรียน
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่สำระ 
  22. ควรลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นลง เพ่ือที่จะให้ครูได้ท ำหน้ำที่ในกำรสอนนักเรียนให้เต็มที่ 
  23. ควรจัดให้มีถังขยะทุกอำคำรเรียน 
  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่  5/2565 ประจ ำเดือนตุลำคม 2565             
(ประชุมปิดภำคเรียนที่ 1/2565) เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป             
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (นายอนันทชัย ชุมอักษร)  
  4.1.1 เรื่อง แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน วันที่ 31 ตุลำคม 2565 
  -ท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 
  -ตรวจเครื่องแต่งกำย 
  -นักเรียนรับอุปกรณ์กำรเรียน 
  -นักเรียนลงทะเบียนเรียนและพบคุณครูที่ปรึกษำ 
  โดยด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในคำบเรียนที่ 2 และเริ่มเรียนปกติในคำบเรียนที่ 3  
ส่วนห้องเรียนที่ใช้พบปะพูดคุยกับนักเรียนจะแจ้งให้ทรำบในช่วงบ่ำยวันนี้ 
  4.1.2 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ผลกำรเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียน     
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
  นักเรียนแก้ผลกำรเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2565 มียอดเหลืออีก 40 คน จำกทั้งหมด 422 คน โรงเรียนก ำหนดจัดแก้ตัวแก้ผลกำรเรียน 0 , ร , มส. 
และ มผ. ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ต.ค.65-4 พ.ย.65 ฝำกคุณครูที่ปรึกษำติดตำมนักเรียนกลุ่มนี้ในวันเปิดภำคเรียน
ยังไม่ต้องให้นักเรียนที่มีปัญหำ แก้ผลกำรเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ขึ้นไปลงทะเบียนเรียน แต่ให้อยู่ที่ห้อง
วิชำกำร    เพ่ือด ำเนินกำรลงทะเบียนแก้ตัวให้เรียบร้อยก่อน นักเรียนที่มีปัญหำแต่ละห้องดังนี้ 
  ม.1 จ ำนวน 8 คน  ม.1/2 เหลือ 1 คน 
     ม.1/4 เหลือ 5 คน 
     ม.1/5 เหลือ 2 คน 
  ม.2 จ ำนวน 9 คน  ม.2/3 เหลือ 3 คน 
     ม.2/4 เหลือ 1 คน 
     ม.2/5 เหลือ 5 คน 
  ม.3 จ ำนวน 5 คน  ม.3/3 เหลือ 4 คน 
     ม.3/5 เหลือ 1 คน 
  ม.4 จ ำนวน 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 ำนวน 0 คน   
  ม.6 จ ำนวน 5 คน  ม.6/3 เหลือ 2 คน 
     ม.6/4 เหลือ 3 คน 
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  4.1.3 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับนักเรียนที่ขำดเรียนนำน 
  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินงำนโครงกำรป้องกัน แก้ปัญหำ 
เด็กตกหล่นและออกกลำงคัน ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน “พำน้องกลับมำเรียน” มีวัตถุประสงค์           
เพ่ือติดตำม ค้นหำ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและได้รับกำรศึกษำ                    
ที่มีคุณภำพโดยเฉพำะเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ต้องได้รับกำรศึกษำครบทุกคน ส่วนเด็กที่อำยุพ้น
เกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรศึกษำ หรือพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
ซึ่งสอดคล้องกับโครงกำรพำน้องกลับมำเรียนของโรงเรียน โดยเปิดภำคเรียนจะให้ครูปรึกษำติดตำมหำข้อมูล
โดยเฉพำะนักเรียนที่อำยุยังไม่ครบ 15 ปี บริบูรณ์ จะจัดท ำในรูปแบบออนไลน์ ส่วนนักเรียนที่มีอำยุครบ     
15 ปีบริบูรณ์แล้ว โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองเพ่ือถอนหลักฐำนกำรเรียนออกจำกโรงเรียน มีคุณครูเพ็ญศรีเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงกำรนี้ 
  4.1.4 เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อำจได้ตำมเป้ำหมำย หรืออำจลดลง 
อยู่ที่คุณครูตั้งเป้ำเป็นร้อยละตำมที่ตกลงกันภำยในกลุ่มสำระนั้น วิชำกำรจะน ำมำค ำนวณตั้งเป็นผลสัมฤทธิ์    
รวมเป็นของโรงเรียนต่อไป  
ผอ.เพิ่มเติม 
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนเป็นตัวเลขส ำคัญส ำหรับคุณครูในกำรด ำเนินกำร
ประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะและเชื่อมโยงยังไปงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  4.1.5 เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน ภำคเรียนที่ 2            
ปีกำรศึกษำ 2565 
  -แนะแนว จัดกิจกรรมตำมตำรำงเรียน 
  -กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลำเรียน อยำกให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตำมควำมถนัด
และควำมสนใจของนักเรียน ก ำหนดให้นักเรียนเลือกในวันอังคำรคำบที่ 7-8 ณ หอประชุม 
  4.1.6 เรื่อง กำรส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ / กำรส่งบันทึกหลังกำรสอน 
  ก ำหนดส่งบันทึกหลังกำรสอน วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2565 และก ำหนดส่งแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ วันที่ 13-26 ธันวำคม 2565 แผนหลังสอนให้ท ำเป็น QR CODE แปะไว้หน้ำบันทึกข้อควำมส่งแผน 
  คุณครูเพ็ญศรี สังข์สุข ขอเสนอให้จัดท ำแผนหน้ำเดียว 
  คุณครูจุฑำรัตน์ ใจบุญ เสนอกำรเก็บและน ำส่ง ผลงำน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต่ำงๆ         
โดยใช้Padlet ซึ่งสำมำรถโพสตขอควำม รูปภำพ วิดีโอ เสียง และลิงค เว็บไซต ทั้งยังสำมำรถ Export            
ขอมูลในบอรดออกมำ เปนไฟลรูปภำพ, pdf, csv, Excell, หรือพิมพ และแชรผำนชองทำงตำงๆ ได
เชน Facebook, Twitter, E-mail สำมำรถจัดอบรมให้คุณครูได้ใช้เวลำ 1 วัน 
  4.1.7 เรื่อง กำรด ำเนินกำรโครงงำนคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน 
  กำรด ำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนในปีกำรศึกษำนี้ สรุปจำกที่ประชุมใน
ครั้งนี้ ซึ่งมีคุณครูนันทวุธ เลี่ยมแก้ว คุณครูพิทยำพร รำชเดิมและรองอนันทชัย ชุมอักษร ก ำหนดเกณฑ์ 
1 ห้องเรียน 1 โครงงำนคุณธรรม 1 ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง เน้นกำรปลู กฝังจิตส ำนึกให้กับนักเรียน           
เน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ปฏิบัติท ำออกมำจำกกำรรวมควำมคิดของนักเรียนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน     
ไม่มุ่งเน้นเล่มเอกสำร 
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ผอ.เพิ่มเติม  
  เห็นด้วยกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 ห้องเรียน 1 โครงงำนคุณธรรม 1 ปีกำรศึกษำละ 1 
เรื่อง ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ กำรวัดผลบำงเรื่องก็ไม่สำมำรถวัดเป็นตัวเลขได้ 
ส่งที่ส ำคัญ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนจำกด้ำนล่ำงขึ้นไปด้ำนบน ท ำอย่ำงมีส่วน
ร่วม ท ำอย่ำงเป็นระบบ และต้องท ำอย่ำงต่อเนื่องจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
  4.1.8 เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  คุณครูสุภำวดี ฉิมำ ชี้แจงรำยละเอียดกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนให้คุณครู/กลุ่มสำระ ด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ และในมำตรฐำนอ่ืนๆอำจมีกำรทบทวน
ค่ำเป้ำหมำยอีกครั้งกับฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกบำงประเด็นพิจำรณำ         
กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยสูงกว่ำกำรด ำเนินกำรมำก อำจท ำให้ผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเพื่อน ำมำสังเครำะห์ SAR 
 
  4.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (นายอนันทชัย ชุมอักษร) 
  4.2.1 เรื่อง กำรจัดบรรยำกำศภำยในห้องเรียน 
      - ตรวจนับจ ำนวนโต๊ะและจ ำนวนเก้ำอ้ีให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนของแต่ละห้อง  
      - ก ำชับนักเรียนให้ดูแลควำมสะอำดภำยในห้องเรียนก่อนออกจำกห้องเรียนทุกรำยวิชำ 
โดยเฉพำะกำรทิ้งขยะก่อนกลับบ้ำน 
     - ก ำชับให้นักเรียนรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  4.2.2 เรื่อง ควำมสะอำดของอำคำรสถำนที ่
      - กำรท ำควำมสะอำดห้องส ำนักงำน มอบหมำยให้นำงสมศรี สำธุภำค เป็นผู้รับผิดชอบ 
   - กำรท ำควมสะอำดห้องน้ ำ มอบหมำยให้นำงวรรณี โอทอง เป็นผู้รับผิดชอบ  
  -กำรดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของโรงอำหำร มอบหมำยให้ 
นำงสำวสุชำดำ  โพธิ์บ ำเพ็ญ เป็นผู้รับผิดชอบ 
  -กำรตัดหญ้ำ มอบหมำยให้ ลูกจ้ำงประจ ำ นักกำรภำรโรง และยำม เป็นผู้รับผิดชอบ 
     - กำรขอใช้ยำนพำหนะของโรงเรียนสำมำรถขอแบบฟอร์มขออนุญำตใช้รถโรงเรียน           
ได้ที่ห้องกลุ่มบริหำรงบประมำณ ควรเขียนขออนุญำตก่อนต้องกำรใช้รถล่วงหน้ำ 2 -3 วันหรือสอบถำม        
และส่งเสนอใบขออนุญำตใช้รถโรงเรียนจำกผู้อ ำนวยกำรได้ที่ นำงสำวปริยำภำ เจ้ยทองศรี     
  4.2.3 เรื่อง โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
  ในปีกำรศึกษำนี้ ของดจัดจ ำหน่ ำยอำหำรกลำงวันของโรง เรียน เ พ่ือเก็บข้อมูล                   
และหำแนวทำงกำรด ำเนินท ำงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในปีกำรศึกษำหน้ำ และถือโอกำสนี้ปิดปรับปรุงท ำ
ควำมสะอำดและซ่มแซมห้องครัวใหม่ 
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  4.3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (รองปิยชำติ ผูกจิตต์) 
                  งำนบุคคล 
  4.3.1 เรื่อง แนวปฏิบัติกำรมำปฏิบัติงำน 
  กำรแต่งกำย 
   วันจันทร์ แต่งกำยด้วยชุดกำกี 
   วันพฤหัสบดี ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนำรี แต่งกำยด้วยชุดลูกเสือ-เนตรนำรี 
    วันศุกร์  แต่งกำยชุดพละ *หำกมีภำระต้องไปติดต่อ สพม.หรือหน่วยงำน 
      รำชกำรอ่ืนๆอนุโลมให้สวมชุดผ้ำไทยได้* 
  กำรลงเวลำปฏิบัติงำน 
   -สแกนมำปฏิบัติงำนไม่เกิน 07.50 น. 
   -สแกนกลับเวลำ 16.30 น. ยกเว้นวันสุดสัปดำห์สำมำรถสแกนได้ เวลำ 16.00 น. 
   -กรณีครูติดภำรกิจและต้องขออนุญำตเข้ำสำย ให้ขออนุญำตผู้อ ำนวยกำรโดยตรง 
และเมื่อท่ำนผู้อ ำนวยกำรอนุญำตเรียบร้อยแล้วท่ำนผู้อ ำนวยกำรจะแจ้งในกลุ่มไลน์ฝ่ำยบริหำรให้ทรำบ และ
เมื่อคุณครูและบุคลำกรเดินทำงมำถึงโรงเรียนให้รีบสแกนเข้ำปฏิบัติงำนทันที หำกไม่ขออนุญำตจะถือว่ำสำย 
(กำรขออนุญำตต้องกลับมำโรงเรียนไม่เกิน เวลำ 11.00น. หำกเกินจะถือว่ำลำครึ่งวัน) 
   -กรณีต้องกำรขออนุญำตออกก่อนเวลำ 16.30 น. ให้เขียนแบบบันทึกขอชี้แจงไม่
ลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยเครื่องสแกนลำยนิ้วมือหรือใบหน้ำ 
   -กำรขอออกนอกบริเวณโรงเรียนให้คุณครูและบุคลำกรเขียนลงในสมุดขออนุญำต
ออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วน ำเสนอต่อ ผู้อ ำนวยกำรหรือรักษำกำร ด้วยตัวเอง สมุดบันทึกขออนุญำตออก
นอกบริเวณโรงเรียนตั้งไว้หน้ำห้องผู้อ ำนวยกำร 
   -กำรขออนุญำตลำ เมื่อคุณครูและบุคลำกรต้องกำรลำกิจขอใหเขียนเขียนใบลำ
ล่วงหน้ำ กรณีท่ีลำป่วยเมื่อกลับมำท ำงำนปกติแล้วขอให้เขียนใบลำป่วยส่งโดยทันที 
  กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
   *กรณีกำรร่วมงำนบ ำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ 
    -ร่วมงำนบ ำเพ็ญกุศลศพของบิดำหรือมำรดำ ,สำมีหรือภรรยำ ,บุตร  
    โรงเรียนจะร่วมวำงพวงหรีด เป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรม  
    และท ำบุญในนำมของโรงเรียน เป็นเงิน 1,000 บำท 
    -ร่วมงำนบ ำเพ็ญกุศลศพ พ่ีหรือน้อง โรงเรียนจะร่วมวำงพวงหรีดเท่ำนั้น 
   *ยกเลิกกิจกรรมเยี่ยมคุณครูและบุคลำกรกรณีที่มีคุณครูหรือบุคลำกรป่วยเนื่องจำก
ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 * 
  เนื่องส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่แจ้งยกเลิกประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด - 19) ซึ่งปัจจุบันกลำยเป็นโรคประจ ำถ่ินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 



43 

  4.3.2 เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรฯ 
  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรฯกลุ่มงำนบุคคลจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรประเมินดังนี้ 
  -ข้ำรำชกำรครู ค.ศ.1 ขึ้นไป ประเมินแบบ PA 
  -ข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่ว ย  
ว 19 
  -คุณครูอัตรำจ้ำง จะไม่ประเมินด้วย PA จะปรับเปลี่ยนเป็นกำรประเมินตำมเกณฑ์แทน 
  -พนักงำนรำชกำร ธุรกำรโรงเรียน และครูพ่ีเลี้ยง จะใช้เกณฑ์กำรประเมินที่มำจำกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 
  ส่วนวิจัยสำมำรถท ำเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ไม่บังคับว่ำต้องเป็นวิจัย 5 บท 
 
  งำนกิจกำรนักเรียน 
  4.3.3 เรื่อง กำรตรวจทรงผมนักเรียน 
  ระเบียบโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ว่ำด้วย กำรควบคุมควำมประพฤติของนักเรียน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 
  ด้วยโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์  เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรควบคุม
ควำมประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2547  เพ่ือให้เหมำะสม และสอดคล้องตำมควำมในมำตรำ 6 และมำตรำ  
65 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556  กฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษำ พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. 
2558  จึงวำงระเบียบกำรควบคุมควำมประพฤติของนักเรียนไว้ดั งต่อไปนี้ หมวดที่ 3 ระเบียบว่ำด้วย
เครื่องแบบ     กำรแต่งกำยและทรงผมนักเรียน 
  ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษำตอนต้น 
   1. นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จะไว้ผมสั้นหรือผมยำวก็ได้ 
       2. กรณีไว้ผมสั้น จะต้องเป็นทรงสั้นยำวเท่ำกันทุกเส้น ระดับต่ ำกว่ำติ่ งหูไม่เกิน        
3 เซนติเมตร หำกติดก๊ิบให้เป็นสีด ำเท่ำนั้น 
      3. กรณีไว้ผมยำว จะต้องเป็นทรงยำวเท่ำกันทุกเส้นไม่เกินกึ่งกลำงหลัง โดยมัดรวบ          
เก็บผมทุกเส้น ติดด้วยโบว์สีน้ ำเงินเข้มแบบที่โรงเรียนก ำหนด หำกติดก๊ิบให้เป็นสีด ำ ติดด้ำนหน้ำให้เรียบร้อย 

4. ไม่ดัด ไดรฟ์ ซอย ยืด ตัดผมหน้ำม้ำ ย้อมสีผมให้ผิดไปจำกเดิม ใช้ครีม เจลแต่งผมและ   
กำรกระท ำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน เช่น กำรตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือ
เป็นลวดลำย 
  ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จะไว้ผมสั้นหรือผมยำวก็ได้ 
  1. กรณีไว้ผมสั้น จะต้องเป็นทรงสั้นยำวเท่ำกันทุกเส้น ระดับต่ ำกว่ำติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร     
หำกติดก๊ิบให้เป็นสีด ำเท่ำนั้น 
      2. กรณีไว้ผมยำว จะต้องเป็นทรงยำวเท่ำกันทุกเส้นไม่เกินก่ึงกลำงหลัง  
โดยมัดรวบเก็บผมทุกเส้น ติดด้วยโบว์สีน้ ำเงินเข้มแบบที่โรงเรียนก ำหนด หำกติดกิ๊บให้เป็นสีด ำ ติดด้ำนหน้ำ    
ให้เรียบร้อย 
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3. ไม่ดัด ไดรฟ์ ซอย ยืด ตัดผมหน้ำม้ำ ย้อมสีผมให้ผิดไปจำกเดิม ใช้ครีม เจลแต่งผมและกำร 
กระท ำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน เช่น กำรตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็น
ลวดลำย 
  ทรงผมนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 
  นักเรียนชำยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ให้ตัดผมรองทรงสูง ด้ำนหน้ำและกลำงศีรษะควำม
ยำวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ย้อมสีผมให้ผิดไปจำกเดิม ไว้หนวดหรือเครำ ใช้ครีม เจลแต่งผม                    
และกำรกระท ำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน เช่น กำรตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์
หรือเป็นลวดลำย 
  ทรงผมนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  นักเรียนชำยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้ตัดผมรองทรงสูง ด้ำนหน้ำและกลำงศีรษะ  
ควำมยำวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไม่ย้อมสีผมให้ผิดไปจำกเดิม ไว้หนวดหรือเครำ ใช้ครีม เจลแต่งผมและกำร
กระท ำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน เช่น กำรตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็น
ลวดลำย 
  4.3.4 เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  คุณครูทิพวรรณ อังสกุล ชี้แจงรำยละเอียดระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  
  -ขอให้คุณครูที่ปรึกษำบันทึกเวลำเรียน น้ ำหนัก ส่วนสูง ภำคเรียนที่ 1/2565 ภำยในวันที่ 
31 ตุลำคม 2565 
  -กำรโอนเงินของนักเรียนยำกจนพิเศษ(ทุนเสมอภำค) ปีกำรศึกษำ 1/2565 
จ ำนวน 67คน  
  รอบท่ี 1 วันที่ 23 กันยำยน 2565 จ ำนวน 32 คน โอนเงินให้ส ำเร็จ 32 คน 
  รอบท่ี 2 วันที่ 20 ตุลำคม 2565 จ ำนวน 35 คน โอนเงินให้ส ำเร็จ 30 คน  
โอนเงินไม่ส ำเร็จ จ ำนวน 5 คน จึงโอนเงินเข้ำบัญชีของโรงเรียน 
  1.ด.ญ.มะลิวัลย์ ชัยรัตน์   ม.1/3 
  2.ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วสงขลำ  ม.1/5 
  3.ด.ช.ประกำยวิทย์ พรหมยุทธิ์  ม.1/5 
  4.ด.ช.บรรณวิทย์ พนมรักษ์  ม.2/2 
  5.ด.ช.อติพร เพชรคง   ม.2/3 
  -กำรโอนเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน ปีกำรศึกษำ 1/2565 จ ำนวน 119 คน 
รำยกำรนี้จะโอนเงินเข้ำโรงเรียน คุณครูอัมรัตน์ เอียดละอองเป็นผู้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้กับนักเรียน 
  -กำรยกเลิกทุนสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยกำรยกเลิกผ่ำนระบบ DMC หำกสถำนะครัวเรือน
เปลี่ยนแปลง 
  -กำรด ำเนินงำนตำมปฏิทิน ภำคเรียนที่ 2/2565 ได้ส่งไว้ในโน๊ตของไลน์โรงเรียนรัษฎำนุ
ประดิษฐ์อนุสรณ์เรียบร้อยแล้ว 
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            4.4 กลุ่มบริหำรงบประมำณ (รองปิยชำติ ผูกจิตต์) 
                    4.4.1 เรื่อง กำรแจกเงนิปัจจัยพื้นฐำน (กลุ่มใหม่ จ ำนวน 67 คน) 
  ก ำหนดให้นักเรียนรับเงินปัจจัยพ้ืนฐำน (กลุ่มใหม่ จ ำนวน 67 คน) ในวันศุกร์ที่  4                   
เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2565 คำบประชุม ฝำกคุณครูที่ปรึกษำแจ้งนักเรียนให้ทรำบเพ่ือมำรับเงินให้
เรียบร้อย 
  4.4.2 เรื่อง กำรเกบ็เงินบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2565 
  กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2565ใช้แนวทำงเดิมเหมือนปีกำรศึกษำท่ีผ่ำน 
ในวันประชุมผู้ปกครองคุณครูรับบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2565 จำกผู้ปกครองและน ำส่งเงิน           
ให้คุณครูศิริกำญจน์ สงศรีจันทร์ หลังประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ปกครองหรือนักเรียนที่น ำเงิน   
บ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2565 มำช ำระภำยหลังให้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนมำช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
ที่ศิริกำญจน์ สงศรีจันทร์ เท่ำนั้นเพ่ือที่คุณครูจะออกใบเสร็จให้ หรือกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำเรื่ องผ่อนผัน
กำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำให้คุณครูที่ปรึกษำแจ้งผู้ปกครองท ำเรื่องผ่อนผันกำรช ำระเงินเงินบ ำรุงกำรศึกษำ
และยื่นแบบค ำร้องขอผ่อนผันกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำภำยในวันประชุมผู้ปกครองเท่ำนั้น 
  ห้องเรียนทั่วไป คนละ 1,000 บำท/คน/ภำคเรียน 
  - ค่ำจ้ำงครูต่ำงชำติ 200 บำท 
  - ค่ำจ้ำงครูเชี่ยวชำญสำขำเฉพำะ 200 บำท 
  - เงินระดมทุน (ค่ำบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ) 600 บำท  
  ห้องเรียนพิเศษ คนละ 1,500 บำท/คน/ภำคเรียน 
  - ค่ำห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 900 บำท 
  - เงินระดมทุน (ค่ำบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ) 600 บำท 
  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 เรื่อง กำรด ำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ประจ ำปี 2565 
  ตำมที่แม่กองสนำมหลวง แจ้งก ำหนดกำรนักเรียนเรียนธรรมศึกษำชั้นตรี  โท เอก              
ในระหว่ำงวันที่ 10-14 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2565 และสอบ ในวันอังคำรที่ 15 เดือนพฤศจิกำยน      
พ.ศ.2565 ในปีกำรศึกษำนี้มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีพระครูปลัดเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร เจ้ำอำวำสวัดวังมะปรำง
ดูแลกำรด ำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ประจ ำปี 2565  
  5.2 เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ 
  คุณครูจตุพร มณีพันธ์ แจ้งก ำหนดกำรกิจกรรมลูกเสือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยก ำหนด
เปิดกองในสัปดำห์ที่ 3 หลังสอบธรรมศึกษำเสร็จสิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2565 
  5.3 เรื่อง ถุงเท้ำนักเรียน 
  จำกที่ประชุมฝ่ำยบริหำร เมื่อวันที่ 23 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2565 มติที่ประชุมอนุญำตให้
นักเรียนสำมำรถสวมถุงเท้ำพ้ืนด ำข้อยำวมำโรงเรียนได้ แต่ห้ำมใส่แบบถุงเท้ำข้อสั้นมำหำกพบเห็นจะถือว่ำ    
ผิดระเบียบของโรงเรียน 
  5.4 เรื่อง กำรเก็บเรี่ยไรเงินท ำบุญ 
  คุณครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง กำรเก็บเงินท ำบุญทอดกฐินจะขอเรี่ยไรเงินท ำบุญจำกนักเรียน 
คุณครูและบุคลำกร เพียงแค่ 1 ครั้ง และจะน ำมำเฉลี่ยและร่วมท ำบุญไปในแต่ละวัด เช่น วัดวังมะปรำง       
วัดรำษฎร์รังสรรค์ วัดบำงครำม เป็นต้น 



46 

  5.5 เรื่อง ขอแสดงควำมยินดีกับผู้รับรำงวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี 
ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ “โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ประกำศรำยชื่อผู้รับรำงวัลคุรุชน
คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ “โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ นำยนันทวุธ เลี่ยมแก้ว , 
นำงสำวโซเฟีย อีซอ และนำยอนันทชัย ชุมอักษร 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น.     

 
         ลงชื่อ        ปริยำภำ เจ้ยทองศรี  ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

(นำงสำวปริยำภำ  เจ้ยทองศรี) 
                        เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 

 ลงชื่อ                         ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                     (นำงจุฑำรัตน์ ใจบุญ) 
                         หัวหน้ำงำนธุรกำร โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 
 

   ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              (นำงสำวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 

             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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เอกสารหมายเลข 6 
สรุปแบบสอบถามความคดิเห็นเพื่อการบริหารจัดการ 

 
ข้อที่ 1 สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว และต้องท ำต่อเนื่อง 
1. กำรเลื่อนเงินเดือนโดยพิจำรณำจำกภำระงำนเชิงประจักษ์ มรกำรเซ็นรับทรำบอย่ำงถูกต้อง เปิดเผย 
2. กำรให้งดเว้นค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและให้นักเรียนรับประทำนอำหำรกลำงวันฟรี ส ำหรับนักเรียนยำกจน 
3. กำรอนุญำตให้แจ้งลำป่วย ลำกิจ (กรณีกะทันหัน) ได้ทำงไลน์ 
4. กำรสนับสนุนให้นักเรียนและครูได้ส่งผลงำน เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันต่ำงๆตำมควำมสนใจ ควำมถนัด
และควำมสมัครใจ 
5. ควำมร่วมมือในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย/เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้ำห้องเรียน/กำรติดตำมกำรแก้ 0 ร มส 
6. กำรบริหำรงำนแบ่งโครงสร้ำงเป็น 4 ฝ่ำยงำน และระบุหน้ำที่รับผิดชอบชัดเจน 
7. กำรดูแลนักเรียน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำนักเรียนในทุกด้ำน 
8. กำรประชุมชี้แจงเพื่อกำรรับทรำบและเข้ำใจที่ตรงกัน 
9. งำนแผนงำนให้คงกำรปฏิบัติตำมปกติ และสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรปฏิบัติให้เหมำะสมได้ตำมสถำนกำรณ์ 
และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
10. ค่ำยแก้ 0 ร มส 
11. ค่ำยปรับคุณลักษณะ 
12. ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
13. มีกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน 
14. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 4 ฝ่ำย ที่มีหน้ำที่และผู้รับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆอย่ำงชัดเจน 
15. จุดบริกำรน้ ำดื่มสะอำดแก่นักเรียน 
16. ควำมร่วมมือในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย แบบเป็นระบบ 
17. กำรสอบถำมควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกร 
18. กำรท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงที่มีกิจกรรมครบ 
19. กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆที่มีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
ข้อที่ 2 สิ่งที่ควรท ำ แต่ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำน 
1. โครงงำนคุณธรรม ควรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกเป็นนวัตกรรมหลักของโรงเรียนและตอบ SAR ได้หลำยหัวข้อ    
แต่ควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ท ำเรื่องที่อยำกท ำ และมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนจริงๆเพ่ือให้เป็น
โครงงำนที่เกิดจำกน้ ำพักน้ ำแรงของนักเรียน ส่งผลต่อนักเรียนอย่ำงแท้จริง 
2. กำรจัดท ำเอกสำรต่ำงๆอำจเปลี่ยนรูปแบบไปใช้กำรส่งผ่ำน Cloud , QR code เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ 
3. เปิดโอกำสให้ครูที่มีควำมพร้อม สำมำรถส่งแผนกำรสอน/ PSAR หน้ำเดียวเนื่องจำกเป็นกำรสรุปให้เห็น
ภำพรวมได้โดยง่ำย 
4. วิชำเพ่ิมเติมเลือก ควรมีกำรเปิดให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.ปลำย ได้มีโอกำสเลือกเรียน       
ตำมควำมสนใจของตนเอง 
5. กำรคัดกรองคนเข้ำออกค่อนข้ำงหละหลวม บำงครั้งผู้ปกครองเดินขึ้นมำถึงบนห้องเรียนก็มีควรมี 
กำรแลกบัตรประจ ำตัวประชำชน ติดป้ำย visitor ตรวจค้น จัดมุมให้ผู้ปกครองนั่งรอโดยไม่เข้ำไปยังบริเวณ 
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
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6. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (ห้อง1) ให้มีควำมแตกต่ำงจำกห้องคู่ขนำน (ห้อง2)  เช่น  
เพ่ิมวิชำที่เน้นทักษะด้ำน วิทย์/คณิต 
7. ตู้น้ ำดื่มมีกลิ่นไม่สะอำด นักเรียนมักจะใช้ปำกงับก๊อกเวลำดื่มน้ ำ นอกจำกนี้นักเรียนส่วนใหญ่ 
ยังขำดจิตส ำนึกต่อทรัพย์สินส่วนร่วม ไม่รักษำควำมสะอำดในกำรใช้ของส่วนรวม ท ำลำยทรัพย์สินของโรงเรียนทั้ง
ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ควรมีกำรลงโทษ/ตักเตือนที่เด็ดขำด 
8. ควรมีถังขยะเป็นจุดและมอบหมำยให้นักกำร/แม่บ้ำนน ำขยะไปแยกทิ้งทุกวัน 
9. กำรสร้ำงทำงเชื่อมจำกประตูโรงเรียนและอำคำรเรียนต่ำงๆแบบมีหลังคำ (Cover Way) 
10. กำรจัดกำรปัญหำขยะในโรงเรียนและเพ่ิมจุดวำงถังขยะที่คงทน 
11. กำรจัดหำหรือสร้ำงที่นั้งให้นักเรียนนั่งรับประทำน/ดื่ม (บริเวณสหกรณ์ร้ำนค้ำ) 
12. ควรเปลี่ยนแปลงให้ครูอัตรจ้ำงสำมำรถอยู่เวรกลำงวันได้ทั้งคู่ จำกเดิมต้องให้ครูประจ ำ(ข้ำรำชกำรครู) 
อยู่กับครูอัตรำจ้ำง 
13. ควรสำมำรถแลกเวรหรือขำยเวรได้ เพรำะบำงช่วงเวลำมีเหตุจ ำเป็นจะต้องเดินทำงกลับบ้ำนต่ำงจังหวัด      
(หำคนแลกเวรค่อนข้ำงยำก) 
14. ร้ำนค้ำสหกรณ์และโรงอำหำร ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำด ำเนินกำรแทนครูผู้สอน 
15. ควรมีสถำนที่จอดรถ 
16. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ขำยของสหกรณ์และน้ ำแทนครูอัตรำจ้ำงและบุคลำกร เนื่องจำกครูอัตรำจ้ำงและ
บุคลำกรต่ำงก็มีภำระงำนไม่ด้อยไปกว่ำข้ำรำชกำรครู ภำระงำนพิเศษก็มี และอำจง่ำยต่อกำรจัดกำรบริหำร 
17. โครงงำนคุณธรรม ควรมี 1 เรื่อง ต่อ 1 ปีกำรศึกษำ 
18. อยำกให้มี Cover Way ทำงเดินเชื่อมอำคำร/สร้ำงทำงเดินระหว่ำงอำคำร 
19. กำรจัดกำรปัญหำขยะในโรงเรียน 
20. กำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องน้ ำครูและห้องน้ ำนักเรียน 
21. มำตรกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
22. สร้ำงที่จอดรถครูและบุคลำกร 
23. ต้องกำรให้มีจุดที่นักเรียนสำมำรถทิ้งขยะได้สะดวก โดยปกติให้นักเรียนน ำขยะมำทิ้งที่ใต้ถุนอำคำรเรียน 4 
แค่จุดเดียว ด้วยควำมไกลและไม่สะดวกท ำให้นักเรียนทิ้งขยะเพ่นพ่ำนทั่วไปในโรงเรียนทุกพ้ืนที่ ถ้ำไม่ต้องกำร      
ให้มีถังขยะอยู่ทั่วโรงเรียน ก็อำจวำงไว้ที่จุดส ำคัญๆเช่น โรงอำหำร หน้ำห้องสหกรณ์ มุมใดมุมหนึ่งของแต่ละอำคำร 
24. กำรเก็บขยะในห้องส ำนักงำนของแม่บ้ำน เดิมท ำเฉพำะตอนเช้ำ แต่มองว่ำ ช่วงกลำงวัน ครูสั่งอำหำรหรือซื้อ
ของมำรับประทำนและทิ้งของระหว่ำงวัน ถังขยะก็เต็มหรือส่งกลิ่นอบอวลในห้องและปิดขังไว้ตลอดคืน            
ท ำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง ควรให้แม่บ้ำนเพ่ิมเวลำเก็บขยะเป็นตอนเย็นก่อนเลิกหรือเปลี่ยนเวลำเป็นเก็บ
ทิ้งตอนเย็นครั้งเดียวก็ได้ 
25. อยำกให้มีถังขยะบริเวณร้ำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำของโรงเรียน เพรำะเม่ือนักเรียนกินไอติม ดื่มโออิชิ ดื่มนมแล้ว     
ก็ต้องมีขยะ รวมถึงควรมีถังขยะบริเวณอำคำรเรียนแต่ละอำคำร 
26. ควรมีที่นั่งให้นักเรียนนั่งรับประทำนอำหำรที่ซื้อมำจำกร้ำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ ซึ่งนักเรียนยังสำมำรถนั่งท ำ
กำรบ้ำนอ่ำนหนังสือได้อีกด้วย 
27. ควรวำงแผนในกำรท ำงำนก่อนจะลงมือปฏิบัติ เนื่องจำกบำงงำนเกิดควำมซ้ ำซ้อน 
28. ควรมีถังขยะเป็นจุดและมอบหมำยให้นักกำร/แม่บ้ำนน ำขยะไปแยกทิ้งทุกวัน 
29. ภำระงำนไม่ควรซ้ ำซ้อน/วำงแผนให้ครอบคลุมก่อนกำรแจ้งท ำงำน 
30. โครงงำนคุณธรรมที่ไม่เน้นรูปเล่มและรำยงำนจนไม่ได้ค ำนึงถึงเนื้องำนที่นักเรียนท ำจริงๆ 
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31. กำรจัดห้องเรียนสีขำวที่น ำรูปไปติดฝำผนังห้องประตูและหน้ำต่ำง ท ำให้สกปรกและไม่มีประโยชน์ 
32. โครงกำร Zero Wast ควรมีแต่หำวิธีใหม่ที่ท ำให้นักเรียนไม่ท้ิงขยะเพ่นพ่ำน 
33. โครงงำนคุณธรรมควรเน้นเรื่องคุณธรรมในตัวนักเรียนมำกกว่ำกำรจัดท ำรูปเล่ม 
 
ข้อ 3 สิ่งใดท่ีควร ยุบ/เลิก/ชะลอ กำรด ำเนินงำน 
1. กำรเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆเพ่ิมเติม กำรประกวด/ประเมินโรงเรียน ควรลดปริมำณลงตำมควำมจ ำเป็น         
หรือ เข้ำร่วมเฉพำะตำมจุดเน้นของโรงเรียน เพรำะกำรเข้ำร่วมแต่ละครั้งเป็นกำรดึงครูออกจำกห้องเรียน           
ถึงแม้จะมีกำรฝำกคำบก็ตำม เพรำะครูที่สอนได้ตรงตำมจุดประสงค์ของรำยวิชำมำกที่สุดย่อมเป็นครูผู้สอน         
ในรำยวิชำนั้นๆ 
2. กำรให้เขียนยอดเงินท ำบุญลงในใบรำยชื่อครู เมื่อมีกำรเรี่ย ไร่หรือกำรส่งสลิปในไลน์โรงเรียนท ำให้เกิด          
กำรเปรียบเทียบและครูมีควำมกดดัน 
3. กำรติว O-NET ม.อ. ไม่ควรบังคับนักเรียนทุกคนเข้ำติว เนื่องจำกในปัจจุบันเป็นกำรสอบตำมควำมสมัครใจ 
4. เลิกนั่งห้องส ำนักงำนและให้มีห้องหมวด ที่ส ำนักงำนคับแคบเกินไป นักเรียนไม่กล้ำมำถำมกำรบ้ำน/         
ปรึกษำครูประจ ำวิชำ 
5. ยกเลิกกำรเขียนเล่ม ปพ.5 เนื่องจำก ซ้ ำซ้อนกับระบบ SQS 
6. กำรเขียน ปพ. สมรรถนะ ควรใช้ Excel มำช่วย 
7. ควรมีเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขำยของห้องสหกรณ์ 
8. งำนที่รำยงำนผลที่เน้นให้เอกสำร 
9. ภำระงำนบำงงำนที่คล้ำยกัน เพ่ือลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน 
10. ควรยกเลิกกำรเข้ำแถวตอนเลิกเรียน เพรำะนักเรียนเหนื่อยล้ำจำกกำรเรียนมำมำกแล้ว 
11. ควรยกเลิกท ำ ปพ. มีเฉพำะ SQS เท่ำนั้น เพรำะเสียเวลำในกำรท ำมำก 
12. ควรยกเลิกประชำสัมพันธ์ในตอนเช้ำของครูเวร เพรำะใช้เวลำ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 07.00-08.00 น. 
13. ควรยกเลิกกำรประกวดที่นักเรียนไม่ได้ประโยชน์ ควรคืนเวลำให้นักเรียนในกำรท ำกิจกรรมเพรำะส่วนใหญ่ 
ครูท ำเอกสำร ไม่ได้เตรียมตัวสอน และตรวจงำนของนักเรียนบ้ำง 
 
ข้อ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. เสนอให้มีคำบว่ำงและมีห้องสืบค้น ลำนกีฬำ ท ำให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ท ำกำรบ้ำน ท ำกิจกรรม            
ตำมควำมสนใจของนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ / ควำมถนัดด้ำนอำชีพของนักเรียน เนื่องจำกนักเรียนหลำยคน          
ที่ไม่ได้ศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำและเด็กๆ มักจะด้อยค่ำควำมสำมำรถของตนเอง เช่น อำจจัดกิจกรรม            
R.A. Talence เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถพิเศษในกำรร้อง เล่น เต้น โชว์ควำมสำมำรถมีเกียรติบัตร 
มี Tip box ให้นักเรียนได้เกิดควำมภำคภูมิใจ หรือจัดตลำดนัด ร.อ. เดือนละ 1 ครั้ง ให้นักเรียนได้ขำยสินค้ำ 
handmade , homemade เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 
3. จัดหำบริเวณจอดรถส ำหรับครูให้เป็นระเบียบเป็นกิจลักษณะ มีหลังคำ 
4. ควรมีโรงจอดรถส ำหรับบุคลำกร 
5. ควรมี Tank น้ ำที่สะอำดถูกสุขอนำมัยให้กับนักเรียน 
6. ควรก ำหนดควำมยำวของผมนักเรียนหญิงอย่ำงชัดเจน เพ่ือควำมสวยงำม 
7. มำตรกำรจัดกำรนักเรียนหญิงที่ทรงผมผิดระเบียบ ท ำจริงกับทุกคน เช่น นักเรียนที่ตัดรองทรงแบบผู้ชำย 
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8. ควรมีโรงจอดรถยนต์ของครูและบุคลำกร 
9. โครงงำนคุณธรรม ควรมีปีกำรศึกษำละ 1 โครงงำน เพื่อลดภำระงำนและควำมต่อเนื่องของโครงงำน 
10. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ ควรมีจุดทิ้งขยะให้มำกขึ้นตำมบริเวณต่ำงๆของโรงเรียน 
11. หลังคำทำงเดินส ำหรับนักเรียนเดินไปอำคำรเรียน/โรงอำหำร เนื่องจำกเวลำฝนตกนักเรียนมักเปียกฝน 
12. นักเรียนมีที่นั่งกินหน้ำห้องสหกรณ์ 
13. ควรเพิ่มถังขยะให้ทั่วโรงเรียน 
14. อยำกให้ปรับปรุงพ้ืนใต้อำคำรเรียน 4 และเวที เนื่องจำกบริเวณตรงนี้มีกำรใช้ประโยชน์บ่อยครั้ง              
แต่พ้ืนไม่สะอำดและเปน็หลุมเป็นบ่อ ถ้ำปูกระเบื้องก็น่ำนั่งและใช้ท ำกิจกรรมอ่ืนๆได้อีกมำกมำย 
15. Cover Way จำกประตูโรงเรียนไปยังอำคำรเรียน/จุดที่เหมำะสม 
16. ซ่อมแซมบ้ำนพักครูที่ครูชำวต่ำงชำติพักอำศัยอยู่ 
17. เพ่ิมถังขยะและทำง Cover Way ระหว่ำงทำงเดิน 
18. เพ่ิมห้องหมวดเพื่อให้ครูในกลุ่มสำระได้ปรึกษำหำรือด้ำนกำรเรียน 
19. ประตู Auto gate ในกำรเช็คชื่อก่อนเข้ำโรงเรียน 
20. ควรมีคำบให้นักเรียนได้ค้นคว้ำบ้ำงไม่ใช่ให้นักเรียนเรียนทุกคำบ 
21. ควรมีห้องกลุ่มสำระให้ครูนั่งที่เหมำะสม ครูจะได้เตรียมกำรสอบ และตรวจงำนนักเรียนและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่สำระ 
22. ควรลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นลง เพ่ือที่จะให้ครูได้ท ำหน้ำที่ในกำรสอนนักเรียนให้เต็มที่ 
23. ควรจัดให้มีถังขยะทุกอำคำรเรียน 
 


