
๑ 

 

บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี  ๕  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมศรีภูมิ  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

................................................. 
ประธานการประชุม      นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ผู้เข้าประชุม ๑.  รองผู้อำนวยการ   จำนวน     ๔  คน 
                 ๒.  ครู     จำนวน   ๘๗  คน 
                 ๓.  พนักงานราชการ   จำนวน     ๔  คน 
                ๔.  ครูอัตราจ้าง   จำนวน     ๕  คน 
        ๕.  ครูต่างชาติ    จำนวน     ๒  คน  
       ๖.  ครูธุรการ    จำนวน     ๑  คน 
  ๗.  ครูพิเศษ  จำนวน     ๑  คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม ๑.  นายจำนง  จิตฤทธิ์  ลากิจ 

 ๒.  นางจุลจิรา  ทาสระคู  ลากิจ 
 ๓.  นางสาววรรณภา เลิศพันธ์ ลาคลอด 

๔.  นางวรนิพิฎ  ศิริจันทร์  ลาคลอด 
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

๑. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑   ในโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง  จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ คณะดำเนินงานตามโครงการฯ 
และร่วมถ่ายภาพ 

๒. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้รับมอบรางวัล สพม.รอ 
ลีกคัพ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้รับรองชนะเลิศ อันดับ ๔ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และ
ร่วมถ่ายภาพ 

๓. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา  
ดังนี ้

๓.1. นางปราณี  เวชกามา 
๓.2. นายสุวิทย์ ศรีนิล  
๓.3. นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย 
๓.4. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์   
๓.5. นางสุกานดา ภาระเวช 
๓.6. นางอรอนงค์  สอนสนาม 
๓.7. นางนิตินุช  เสนาวงศ์ 
๓.8. นางสาวผกาทิพย์  ศรีทองคำ 
๓.9. นางธัญลักษณ์  ขุมทอง 

 



๒ 

 

๓.10. นายชัยรัตน์  อิสรากุล  
๓.11. นายจักรี  เชิงหอม 
๓.12. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ 
๓.13. นายสันติชา  มานูเอล  เลโอนาร์ด 

๔. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อวยพรวันเกิด มอบของขวัญ  
ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีวันคล้ายวันเกิด  ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 

เดือนมีนาคม 
๔.1. นายภูษิต  สอนสนาม  ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๘ 
๔.2. นางสุดารัตน์  ภูวพันธ์    ๖ มีนาคม ๒๕๐๘ 
๔.3. นางเพ็ญศรี  หงส์สระคู  ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๘ 
๔.4. นายรัตติกรณ์   ทัศนภักดิ์  ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๑ 
๔.5. นางสลักจิต  หลักคำ  ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ 
๔.6. นางสาวผกาทิพย์  ศรีทองคำ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๔ 
๔.7. นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง  ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๔ 
๔.8. นางสาววงเดือน  สมภูงา  ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๔ 
๔.9. นายสัมฤทธิ์  ศรีวงศ์  ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๒ 

เดือนเมษายน  
๔.10. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี    ๑๓ เมษายน  ๒๕๑๔ 
๔.11. นางสาววรรณภา เลิศพันธ์    ๑ เมษายน ๒๕๒๓ 
๔.12. นายจักรี  เชิงหอม   ๖ เมษายน ๒๕๐๔ 
๔.13. นายวิระ  โกสุมาลย์  ๑๐ เมษายน ๒๕๒๔ 
๔.14. นายเด่น  อุดม   ๑๙ เมษายน ๒๕๑๘ 
๔.15. นางสาวนงลักษณ์  บุตรพรม ๒๑ เมษายน ๒๕๓๙ 
๔.16. นายณัฐพงศ์  เช้ือสระคู  ๒๒ เมษายน ๒๕๑๑ 

เพิ่มเติม จากท่านผู้อำนวยการ เทพรังสรรค์  สุวรรณโท กล่าวอวยพรวันเกิด ให้กับคณะครูผู้ท่ีเกิดเดือนมีนาคมและ
เมษายน และกล่าวยินดีกับการได้รับรางวัล โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง  
 กล่าวชื่นชม รายการแข่งขันฟุตบอล สพม.รอ ลีกคัพ  ครั้งท่ี ๑ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ จาก
การแข่งขันทั้งหมด ๒๔ ทีม กล่าวขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อมและทีมงานสุขพละศึกษาทุกท่าน 
 กล่าวชื่นชมครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี โดยไม่มีวันลา ท้ัง ๑๓ ท่าน  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
๑. ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม ่นางสาวตรีนุช  เทียงทอง  เป็นรัฐมนตรี

ศึกษาธิการหญิงคนแรกของประเทศไทย 
๒. ๗  วาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้มีการจัดทำประกันชีวิต เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง
นักเรียน 



๓ 

 

๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยให้คณะทีมงานวิชาการจัดทำหลักสูตรตามศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อ
วางแผนอบรมในการขับเคล่ือนต่อไป 

๓) Big Data 
๔) ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ 
๖) การศึกษาตลอดชีวิต 
๗) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๓. ๑๒ นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา 
๑) ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
๒) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
๓) ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิตอลในชีวิตประจำวัน 
๔) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอำนาจ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
๕) ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะท่ีจำเป็น 
๖) จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
๗) นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน สู่การปฏิบัติ 
๘) พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๙) การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑๐)   พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
๑๑)   เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
๑๒)   จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔. ขอต้อนครูใหม่ และเชิญครูใหม่กล่าวแนะนำตัว กรณีรับย้ายตัดโอน และรับย้ายรอบปกติ 
นางสาวสุริยา  สาลี  วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสาวพุธนาฎ  คำมณี วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
นายปิติภาคย์  สุดหล้า วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๕. การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีครูย้ายเข้า          
จำนวน ๔ คน  ดังนี้ คือ   ๑.  นางสาวสยุมพร  บัวบุศย์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

                                                      ๒.  นายปิติภาคย์  สุดหล้า  วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
      ๓.  นางภคพร  ไชยสุข  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
      ๔.  นางสาวธิดารัตน์  นนทมา  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ย้ายออก จำนวน ๑ คน คือ นายอำนวย  หกพันนา  วิชาเอกคณิตศาสตร์   
                                  ย้ายไปโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.รอ 

๖. ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ ๑๘ ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ "มัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ลีกคัพ ๒๐๒๐ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓” โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๔ 

๗. ผลการประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  



๔ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 
- ท่ีประชุมมีมติรับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  โดย  นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวขอบคุณคณะครูท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ี ในการประเมิน ศรร. และการออกแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
๑.๑   การวางแผนอัตรากำลังเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔      

ประกาศการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นักเรียนปกติ) 
ดังนี้   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ท่ี กลุ่มความถนัดที่เปิดสอน จำนวนห้อง 

ม.1 
จำนวนห้อง 

ม.2 
จำนวนห้อง 

ม.3 
หมายเหตุ 

1 กลุ่มภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย 1 1 1 ห้องเรียนละ
ไม่เกิน 35 
คน  ยกเว้น
ห้องเรียน

พิเศษ 

2 กลุ่มคอมพิวเตอร์ 1 1 1 
3 กลุ่มกีฬา 3 2 3 
4 กลุ่มวิทย์,คณิต,หุ่นยนต์ 3 3 3 
5 ห้องเรียนพิเศษ 1 1 1 
 รวม 9 8 9 26 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ี กลุ่มความถนัดที่เปิดสอน จำนวนห้อง 

ม.4 
จำนวนห้อง 

ม.5 
จำนวนห้อง 

ม.6 
หมายเหตุ 

1 สายภาษาอังกฤษ,จีน,ฝรั่งเศส 1 1 1 ห้องเรียนละ
ไม่เกิน 35 
คน  ยกเว้น
ห้องเรียน
พิเศษ 

2 สายภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา 1 1 1 
3 สายกีฬา 1 1 1 
4 สายทวิศึกษา 2 2 2 
5 สายวิทย์,คณิต,หุ่นยนต์ 3 3 3 
6 ห้องเรียนพิเศษ 1 1 1 
 รวม 9 9 9 27 

 

๑.๒ การดำเนินการเอกสารวิชาการท่ีทุกท่านต้องจัดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ครูผู้สอน  (ส่งอย่างละ ๒ เล่ม) 

๑) เอกสารการดำเนินการตามข้ันตอนการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
๒) เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
๓) การดำเนินการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑) หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
๒) รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 



๕ 

 

๓) รายงานการประชุมกลุ่มสาระฯ 
๔) สรุปการจัดการสอนแทน 

หมายเหตุ เอกสารตามข้อ  ๑.๒  ส่งภายในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วันประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน  
                                        ๑/๒๕๖๔  
 

๑.๓ การคัดเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะกรรมกาคัดเลือก
หนังสือ เพื่อคัดเลือกหนังสือท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นคณะครูท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระฯ กลุ่มสาระฯ ละ ๓ ท่าน ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระฯ  ได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
๑.๔ แจ้งปฏิทินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓ เมษายน ๒๕๖๔  สอบคัดเลือก/มอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ER ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  ๔ เมษายน ๒๕๖๔ สอบคัดเลือก/มอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ER ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
    ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ๗ เมษายน ๒๕๖๔  ส่ง ปพ.๕ ส่งข้อมูล SGS  
  ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

           เล่ือนเป็นวันท่ี 13 พ.ค. 2564 
  ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓  

ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนทุกระดับช้ัน ระดับ ม.๓, ม.๖ หากแก้ไขเรียบร้อย 
สามารถจบรอบท่ี ๑ ได้  
ปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 

      ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  รับสมัครสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ตามคำส่ังท่ี ๘๐/๒๕๖๔ 

   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สอบจัดห้อง/มอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สอบจัดห้อง/มอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ลงเวลาปฏิบัติงาน) 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เพิ่มเติม ครูกิตติ  ทวยสอน  แจ้งว่างานหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดให้มีความเท่ียงตรง ท่านผู้อำนวยการแจ้งฝ่าย
วิชาการให้ดำเนินการให้เรียบร้อย 
 ครูวัชรพล จิตจำนงค์  แจ้งเรื่องคำส่ังมอบหมายงานสอน ควรมอบหมายคำส่ังให้กับคณะครูต้ังแต่ต้นภาค
เรียน  ท่านผู้อำนวยการแจ้งว่า ภาคเรียนนี้มีความล่าช้าหลายอย่าง มีการประเมิน มีการเล่ือนการเปิด/ปิดเทอม
เนื่องจากปัญหา โรคระบาดติดเช้ือ(COVID-19)  รับทราบและจะดำเนินการแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 ครูลำพูน  สิงห์ขา  แจ้งเรื่อง  การจัดสรรวิชาหุ่นยนต์ในสายการเรียนมัธยมศึกษาต้นปลาย  แล้วเช่นวิชาเคมี 
จำนวน 1.5 หน่วยกิต, วิชาชีววิทยา จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ซึ่งบางวิชาลงไม่ครบตามจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
แล้วถ้ามีวิชาหุ่นยนต์เพิ่มเติม จะมีการบริหารอย่างไร  ท่านผู้อำนวยการช้ีแจง  ให้เน้นดูโครงสร้างหลักสูตรเป็นสำคัญ 
ฝากงานวิชาการเป็นภาระดำเนินการต่อไป 



๖ 

 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  โดย  นายภูษิต  สอนสนาม   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิวทิยาลัย (แจ้งเล่ือน
เป็นวันท่ี 13 พ.ค.2564) 
เพิ่มเติม จากท่านผู้อำนวยการ  นัดหมายประชุมการจัดทำแผนงบประมาณปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 7 เมษายน 
2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแสนคำเมือง 
 แจ้งเอกสาร/จดหมาย/บัตร ให้ครูเวรประจำวัน ถ้ารับไว้แล้วให้แจ้งเจ้าตัวโดยทันที  
 การขอเอกสาร สามารถติดต่องานธุรการได้ทันที ผอ.จะมาดำเนินการลงนามให้ ไม่อนุญาตให้ใช้ Scan
ลายเซ็น ลงนาม ถ้าไม่อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน จะมีรองผู้อำนวยการรักษาการณ์ดูแลทุกวัน     

๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย  นางณัฐชา  แก้วเนตร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอบคุณคณะครูท่ีปฏิบัติอย่างดี
และเต็มความสามารถตลอดภาคเรียน และขอบคุณคณะครูท่ีปรึกษาในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

๓.๑ แนะนำบุคลากรใหม่  คำส่ังย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    
ท่ี ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑) นายอำนวย  หกพันนา  ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ย้ายเข้า โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
๒) นายปิติภาคย์  สุดหล้า  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์  

จากโรงเรียนบ้านโพนครก  สพป.สร.๒ 
๓) นางภคพร  ไชยสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สาขาคณิตศาสตร์ จากโรงเรียน   

สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.รอ. 
๔) นางสาวสยุมพร  บัวบุศย์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สาขาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียน 

เขมาภิรตาราม สพม.นบอย 
๕) นางสาวธิดารัตน์  นนทมา  ตำแหน่ง ครู สาขาวิทย์ส่ิงแวดล้อม จากโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  

สพม.ขก. 
๖) แจ้งข้าราชการครูในโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีข้าราชการครู จำนวน 99 ท่าน   
๗) ในวันท่ี 9 เมษายน 2564 ลงเวลาปฏิบัติงาน วันสุดท้ายของภาคเรียนท่ี 2/2563 
๘) ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ลงเวลาปฏิบัติงานวันแรกของภาคเรียนท่ี 1/2564 

๓.๒ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ของ ว ๒๑  เรื่องการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (วฐ ๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ   

ดังนี ้ ประเมินภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยภาคเรียนท่ี ๑ เป็นการประเมินเพื่อให้คำแนะนำและพัฒนา  
         (เดือนตุลาคม) 
        การประเมินครั้งท่ี ๒ ประเมินภาพรวมทัง้ปี ประเมินทุกตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ๓ ด้าน  

ด้านท่ี ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน   
ด้านท่ี ๒ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
 
 



๗ 

 

(กำหนดประเมินในช่วงเปิดภาคเรียนเร่ิมต้ังแต่วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป)  
โดยผู้ขอรับการประเมินดำเนินการ ดังนี้ 

๑) บันทึกแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามแบบฟอร์ม     
เป็นรายบุคคล 

๒) จัดทำรูปเล่มรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (วฐ ๒)  จำนวน ๕ เล่ม 
๓) จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมิน 
๔) ให้คณะครูท่ีจะทำการประเมิน ประสานกับผู้ท่ีประเมินร่วมกนัจะได้สะดวกและได้ประเมินในคราว

เดียวกัน 
๓.๓ การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ณ ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ มีกิจกรรม ดังนี้ 
- เริ่มงานเวลา ๐๘.๒๙ น. ผู้บริหารคณะครูพร้อมกันบริเวณหลวงปู่วัดท่านเจ้า เปล่ียนผ้า ๗ สี ถวาย

อาหารคาว หวาน  
- เปล่ียนผ้าอังสะพระศรีสุธรรมอริยวงศ์ ผูกผ้า ๗ สี เจ้าแม่ไทรทอง 
- อัญเชิญหลวงปู่วัดท่านเจ้า ณ ใต้ถุนอาคารศรีภูมิเพื่อทำพิธีสรงน้ำ 
- พิธีสงฆ์ ถวายปิ่นโต ปัจจัย 
- กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

*** การแต่งกายเส้ือลายสงกรานต์ *** 
๓.๔ การแต่งต้ังการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน 

ให้คณะครูเฝ้าระวังในด้านต่างๆ ให้คณะครูมาปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังอย่าเคร่งครัด  
๓.๕ การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบ

ข้อเท็จจริงในการสมัครเป็นสมาชิกขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือคณะบุคคล เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
๓.๖ การป้องกันการกระทำความผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  

ให้คณะครูรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 

  

๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป  โดย  นายทรงศักดิ์  พรรณศรี   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวขอบคุณ
ผู้บริหารและคณะครูท่ีไว้วางใจ ในโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ขอช่ืนชมยินดีกับคณะครูทุกท่าน 

๔.๑ การปฏิบัติงานงานอาคารสถานท่ีช่วงปิดภาคเรียน นักการภารโรง ปิดวันท่ี 10-18 เมษายน 2564 
๔.๒ การปรับปรุงระบบเสียง หอประชุมช้ัน ๒ ด้วยงบเงินประกนัของเสียหาย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           

ปีท่ี ๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 6 ตัว  Power amp 1 ตัว 
๔.๓ การติดม่านหน้าต่างห้องเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ งบเงินประกันของเสียหาย นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท  
๔.๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน 

มูลนิธิสิริปัญโญ  ดร.สมาน ปิดเทอม เพื่อศึกษาเป็นนวัตกรรม ของธนาคารน้ำใต้ดิน ธนาคารน้ำแบบ
เปิด เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

๔.๕ การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน  เรื่องระบบน้ำ  ระบบไฟ  และขอความร่วมมือให้ถอดปล๊ัก 
ให้เรียบร้อย 

 




	บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2564
	บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2564-2

