๑

บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีภูมิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
.................................................
ประธานการประชุม นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ผู้เข้าประชุม ๑. รองผู้อำนวยการ จำนวน ๔ คน
๒. ครู
จำนวน ๘๙ คน
๓. พนักงานราชการ จำนวน ๔ คน
๔. ครูอัตราจ้าง
จำนวน ๗ คน
๕. ครูต่างชาติ
จำนวน ๒ คน
๖. ครูธุรการ
จำนวน ๑ คน
๗. ครูพิเศษ
จำนวน ๑ คน
ผู้ไม่เข้าประชุม ๑. นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ไปราชการ
๒. นางจุลจิรา ทาสระคู
ไปราชการ
๓. นางทองลิ้ม กองอุดม
ไปราชการ
๔. นายณัฐพล โพธิคลัง
ไปราชการ
๕. นางสาววรรณภา เลิศพันธ์ ลาคลอด
๖. นางวรนิพิฎ ศิริจันทร์
ลาคลอด
๗. นางดาว จันทร์หนองสรวง ลาป่วย
๘. นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน
ลาป่วย
๙. นางจิราพร คนตรง
ลากิจ
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
๑. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อวยพรวันเกิด มอบของขวัญ
ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์
เดือนธันวาคม
๑. นางดาว จันทร์หนองสรวง
๑ ธันวาคม ๒๕๒๒
๒. นางกัลยา สุเมตร
๒ ธันวาคม ๒๕๒๕
๓. นายวรวุธ ไชยฤกษ์
๒ ธันวาคม ๒๕๒๕
๔. นายพิภพ สินธุพงษ์
๘ ธันวาคม ๒๕๑๔
๕. นายกิตติ ทวยสอน
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

๒

๖. นายชวพล ผลวา
๗. นางธัญลักษณ์ ขุมทอง
๘. นายเชิด แปวประเสริฐ
๙. นายพีรฑฒ์ศักร เมธีจริยาพร
๑๐. นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
๑๑. นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
๑๒. นางสุมาลี บุญมี
เดือนมกราคม
๑. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
๒. นางละเอียด แสงสุข
๓. นายสันติชา มานุเอล เลโอนาร์ด
เดือนกุมภาพันธ์
๑. นางดวงพร สุดชารี
๒. นายชัยพล พรมภูวงค์
๓. นางอรอนงค์ สอนสนาม
๔. นางภคมน บุญหินกอง
๕. นายชอบ อัดทาโส
๖. นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา
๗. นางสาวกชพรรณ โปร่งจิตร
๘. นางวราทิพย์ อนุพันธ์
๙. นางสาวจตุพร สอนสนาม

๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๐
๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๓
๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖
๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๒
๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗
๑๒ มกราคม ๒๕๑๒
๘ มกราคม ๒๕๑๕
๒๑ มกราคม ๒๕๓๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ชื่อย่อ สพม.รอ. รหัสพยัญชนะ ศธ เลขประจำส่วนราชการ ๐๔๓๓๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
๓. การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้ง
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

๓

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเกี่ยวกับ เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และ
กำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๓.๑ กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ ๑) วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒) วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๓) วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๔) วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
๓.๒ กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาค ดังนี้
๑) ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
๓) ภาคใต้ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
๔) ภาคกลาง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เทศกาลออกพรรษา)
๓.๓ ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันศุกร์ที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓.๔ ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือ
มีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก หรือเลื่อนไป
จะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่
เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการ และอำนวยความสะดวดแก่
ประชาชน
๓.๕ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป
๔. ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงาน
“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณ
ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในงานนี้จะมีการบริจาคโรงทาน เช่น ขนมจีน น้ำยา
ข้าวต้มมัด น้ำดื่ม น้ำแข็ง และอื่นๆ
๕. แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน และยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๓ ลักษณะ
ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone เนื่องจากเป็นนโยบาย
สำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา และการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินงานของ
อาชีวศึกษาสอดรับกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงกำหนดให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม

๔

สามารถดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งถูกกำหนดในแผนการบูรณาการ ให้เป็น
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การอบรมวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
จากมาตรฐานอาชีพ ระดับ ๑ (ม.ต้น) ระดับ ๒ (ม.ปลาย) และจัดการเรียนการสอน ตามความสนใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ในโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบที่ ๒ การสะสมผลการเรียน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank)
รูปแบบที่ ๓ การร่วมพัฒนารายวิชา
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา (โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน โดยมีการบูรณาการการสอนร่วมกันระหว่างครูและห้องเรียน/ปฏิบัติการ ของทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๖. การดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๗. การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗.๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ มีทั้งสิ้น ๕๙ โรงเรียน
- โรงเรียนที่นักเรียนยืนยันการเข้าสอบมีทั้งสิ้น ๕๐ โรงเรียน
- โรงเรียนที่ไม่มนี ักเรียนยืนยันการเข้าสอบมีทั้งสิ้น ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทรายทองวิทยา,
โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม, โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร, โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา, โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร,
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม, โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา และโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
๗.๒ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จากเดิมมี ๓๐ สนามสอบ ลด
เหลือ ๒๗ สนามสอบ โดยสนามสอบที่ยุบมี ๓ สนามสอบ ได้แก่
- สนามสอบโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา มีนักเรียนยืนยันการเข้าสอบ ๑๑ คน ยุบไปสอบรวม
กับสนามสอบโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

๕

- ส่วนสนามสอบที่ยุบ เพราะไม่มีนักเรียนยืนยันการเข้าสอบ มี ๒ สนามสอบ คือ สนามสอบ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร และสนามสอบโรงเรียนทรายทองวิทยา
๗.๓ ในการจัดเตรียมสนามสอบ / ห้องสอบและการดำเนินการในวันสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ (ศบค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๗.๔ ศูนย์การสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
๗.๕ กำหนดการสอบ O-NET :
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๗.๖ ประกาศผลสอบ O-NET :
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
๘. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่
๑) โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
๒) โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
๓) โรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก
๔) โรงเรียนโพนทองวิทยายน
๕) โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
๖) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
๗) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด
๘) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
๙) โรงเรียนขัติยะวงษา
๑๐) โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
๑๑) โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
๑๒) โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
๑๓) โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
๑๔) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

๖

๑๕) โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
๙. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ขอรับการประเมินทั้งระดับ ScQA และ
OBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สมป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา จึงแจ้งให้ทราบ ดังนี้
๙.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะ (Coaching Team) เป็นการภายใน
๙.๒ ให้โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน ศึกษาเกณฑ์ เตรียมความพร้อม ทั้งดำเนินการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ทั้ง ๗ หมวด และการจัดหลักสูตรตามแนวของ โรงเรียนมาตรฐานสากลให้เป็นปัจจุบัน
๙.๓ เขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) ไม่เกิน ๑๐ หน้า ไว้ให้คณะกรรมการ
Coaching Team ตรวจร่างเสนอแนะ
๙.๔ ส่วนการประเมินนัน้ ต้องรอพิจารณา และหนังสือสั่งการจากสำนักบริหารการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สมป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะแจ้งมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
- ที่ประชุมมีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ โดย นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑.๑ เกียรติบัตรการอบรมขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
การเรียนการสอน และเตรียมการรับการประเมินเป็นศูนย์ฯ (ศรร.) เรียบร้อยแล้วให้รับได้ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
๑.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นักเรียนปกติ)
๑.๓ ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(นักเรียนห้องเรียนพิเศษ) ดังนี้
วันดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑) วันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รับสมัคร (นักเรียนผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ สอบคัดเลือก
๓) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบ
๔) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ รายงานตัวและมอบตัว
วันดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑) วันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รับสมัคร (นักเรียนผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ สอบคัดเลือก

๗

๓) วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบ
๔) วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ รายงานตัวและมอบตัว
๑.๔ การออกแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ จะออกแนวแนวการศึกษาต่อในวันที่ ๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ออก
แนะแนวทั้งหมด ๔ สาย
๑) สาย A นำโดยท่านรองฯภูษิต สอนสนาม
๒) สาย B นำโดยท่านรองฯทรงศักดิ์ พรรณศรี
๓) สาย C นำโดยท่านรองฯณัฐชา แก้วเนตร
๔) สาย D นำโดยท่านรองฯกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น
(คำสั่งเรียบร้อยแล้ว ลงในไลน์โรงเรียน)
๑.๕ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑.๖ การปรับปรุงระบบ SGS และการใช้โปรแกรมในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๗ การติว O-NET ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีทั้งการติวภายใน และภายนอก จากสำนักพิมพ์อักษร
เจริญทัศน์ ติวฟรี ดังนี้
๑) ภาษาไทย วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๒) ภาษาอังกฤษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๓) คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
๔) วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษากำลังดำเนินการติดต่อวิทยากรภายนอก
๕) ติว O-NET ม.3 ติวโดยบุคลากรภายใน ในคาบกิจกรรมวันพุธและคาบกิจกรรมชุมนุมวิชาการวันศุกร์
๑.๘ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๘.๑ การทำข้อตกลง (MOU)กับหน่วยงานข้างนอก
๑.๘.๒ การจัดทำคำสั่งรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๘.๓ การจัดนิทรรศการกลุ่มสาระฯในวันประเมิน
๑.๘.๔ การส่งแฟ้มงานของครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
๑.๘.๕ การส่งแฟ้มงานนักเรียน ผลงานการถอดบทเรียนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ในแต่ละรายวิชา
๑.๘.๖ การส่ง โล่รางวัล ผลงานของครู นักเรียนที่จะนำมาแสดงในวันประเมินฯ ให้ส่งที่กลุ่มบริหาร
วิชาการเพื่อลงทะเบียนรับส่งป้องกันการสูญหาย

๘

๑.๘.๗ พิธีเปิดการประเมินจัดที่ หอประชุม ชั้นสอง ตามแผนผังที่แจก
๑.๘.๘ นิทรรศการของโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานข้างนอก แสดงที่โดมอเนกประสงค์
ตามแผนผัง
๑.๙ กิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มอบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
เพิ่มเติมจากท่านผู้อำนวยการ
๑. ให้คณะครูลงมติ ระหว่าง การทำ ปพ.๕ ร่วมกับใช้ระบบ SGS และใช้ระบบ SGS อย่างเดียวผล
เป็นเอกฉันท์ ใช้ระบบ SGS อย่างเดียว มีผลบังคับใช้ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๒. การประเมิน สมศ. รอบ ๔ โดยการอ่าน SAR ผ่านการประเมินผลการประเมิน ดี ทั้ง ๓ มาตรฐาน
๓. ฝากให้ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นักเรียน
ปกติ) ลงในเว็บไซต์โรงเรียน
๔. การรับการประเมิน ศรร. เสมือนจริง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่านผอ.เขต จะนิเทศติดตาม
โดยให้โรงเรียนกำหนดวัน
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โดย นายภูษิต สอนสนาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๒.๑ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งรายงานผล
การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะดำเนินการในช่วง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ให้กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน เตรียมจัดทำโครงการและสามารถส่งโครงการที่งานแผนงาน ในระหว่างวันที่ ๑ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
๒.๓ การใช้เงินในโครงการให้ผ่านงานแผนก่อน ถ้าโครงการเร่งด่วนให้มาตัดภายหลัง ขอให้ดำเนินการตัด
แผนด้วย
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย นางณัฐชา แก้วเนตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๓.๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ทำการประเมิน
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้
๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๑.๒ รายงาน PLC
๓.๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้
๓.๑.๔ วิจัยในชั้นเรียน
๓.๑.๕ SAR
หมายเหตุ : ๓.๑.๑ - ๓.๑.๔ ส่งภายในวันที่ ๑๕ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ , ๓.๑.๕ ส่งภายในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔

๙

๓.๒ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งคืน
คุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว)
๓.๓ แนะนำบุคลากรใหม่
๓.๓.๑ น.ส. สุริยา สาลี
ครู คศ.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จากโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
๓.๓.๒ น.ส. พุธนาฎ คำมณี ครู คศ.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
๓.๓.๓ นางเพ็ญศรี หงส์สระคู แม่บ้าน
๓.๔ ข้าราชการครูลาออกจากราชการ คือ นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๓.๕ การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคใหม่และเก่า)
ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เพิ่มเติม กศศ ๑๑๑ ราย และ โดยจะโอนเงินเข้าวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มอบใน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. กลุ่มบริหารทั่วไป โดย นายทรงศักดิ์ พรรณศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๔.๑ ขอบคุณการปฏิบัติงานของคณะครู โครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียง ซึ่งจะมีการประเมิน
ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ภาคเช้า ให้คณะครูทุกท่านเตรียมรับการประเมิน หาร่องรอยหลักฐานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอเพือ่ พิจารณา
- ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เดินทางไกลและผจญภัย
- ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ใช้ตารางเรียนวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และในวันพุธที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- การเดินทางไกล ม.๑ คู่กับ ม.๕
ม.๒ คู่กับ ม.๖
ม.๓ คู่กับ ม.๔
- การแต่งกายตามกิจกรรมที่สังกัด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

