
๑ 
 

บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
วันพุธที่  ๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  หอประชุม  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
................................................. 

ประธานการประชุม      นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ผู้เข้าประชุม ๑.  รองผู้อำนวยการ   จำนวน     ๔  คน 
                 ๒.  ครู     จำนวน   ๙๔  คน 
                 ๓.  พนักงานราชการ   จำนวน     ๔  คน 
                ๔.  ครูอัตราจ้าง   จำนวน     ๖  คน 
       5.  ครูธุรการ    จำนวน     ๑  คน 
  6.  ครูพิเศษ  จำนวน     ๑  คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

๑. ยินดีต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
๑) นางภคพร  ไชยสุข  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
๒) นางสาวธิดารัตน์  นนทมา กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓) นายอุดมศักดิ์  นาวา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔) นางสาวสยุมพร  บัวบุศย์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
๕) นายทินกร  แดนสามสวน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อวยพรวันเกิด  
มอบของขวัญ  ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวันคล้ายวันเกิด  ในเดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายน จำนวน 23 ราย ดังนี้ 

เดือนพฤษภาคม 
๑. นายวัชรพล  จิตจำนงค์    ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
๒. นางชฏาธาร  แสวง     ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
๓. นายกาญจนะ  นามสิมมา    ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๙ 
๔. นางอรวริญญ์  จันทะคัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 
๕. นางกัญณิชา  หินทอง     ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
๖. นายจักรกฤษณ์  ทุมแสน  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 
๗. นางทองไพร  เปรมปรี  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
๘. นางวินิตย์  แสวง   ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๕ 
๙. นางจุลจิรา  ทาสระคู   ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 
๑๐. นายศรีรัตน์  สนสี   ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖ 
๑๑. นายพงศธร  ทาสระคู   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

 



๒ 
 

เดือนมิถุนายน 
๑. นางพิมพ์นิภา  เมธีจริยาพร    ๒ มิถุนายน ๒๕๐๖ 
๒. นางประกอบ  สิงห์โตทอง    ๔ มิถุนายน ๒๕๐๘ 
๓. นางสุภาพร  เสมียนคิด    ๗ มิถุนายน ๒๕๐๖ 
๔. นางณิรดา   ขาวผ่อง     ๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
๕. นางปราณี  ชนะชัย   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
๖. นางอารี  ช่างยันต์   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๒ 
๗. นายรัฐกร  อัณโน   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๖ 
๘. นางสาวนิภาพร  พนมเขต  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๔ 
๙. นางรัตนา  ทวยสอน   ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
๑๐. นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
๑๑. นายพงศ์สุดา  ศรีโคตร  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ 
๑๒. นางผุสดี  สิงห์ทอง   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๓ 

 
๓. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ     

นายภูษิต สอนสนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวทิยาลัย ที่ดำเนินการประสานงานให้บุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จำนวน ๕๙  ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac  ณ โรงพยาบาลสุวรรณ
ภูมิ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

๔. เรื่องมาตรการรักษาระยะห่างในช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ให้คณะครู
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้ 
   ๑. คุณครูสมพร  มาตย์คำจันทร์   

๒. คุณครูพีรัฑฒ์ศักร  เมธีจริยาพร   
๓.  คุณครูจักรี  เชิงหอม   
๔. คุณครูสมพร  อ่อนสองชั้น 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
๑. นโยบายโครงการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีจำนวน ๒ 

โครงการ ดังนี้  
๑) การลดการติด 0 ร และ มส.  ของนักเรียน  มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย  

ดำเนินการหาวิธีการให้มีการติด ๐ ร มส. น้อยที่สุด โดยส่งข้อมูลการติด 0 ร มส. ให้ สพม. 
ร้อยเอ็ด ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อจะได้รับการนิเทศติดตามในลำดับต่อไป  

๒) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน มอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการรับผิดชอบดำเนินการ 
๒. เลขาธิการ สพฐ. กำชับเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน  ให้โรงเรียนกำหนดแนวทางการติดต่อราชการ 

ทั้งบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง ๔ ฝ่าย ดำเนินการ  เช่น            
กลุ่มบริหารทั่วไป  ดูแล ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องเรียน 



๓ 
 

     
  กลุ่มบริหารบุคคล ดูแลป้องกัน ปัญหายาเสพติด การพนัน พฤติกรรมอันไม่พ่ึง 

                     ประสงค์ของนักเรียน 
 กลุ่มบริหารวิชาการ   ดูแลด้านการเรียนของนักเรียน การติด ๐ ร มส.  
 กลุ่มบริหารงบประมาณ  ดูแลเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น 

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
(COVID-19)  ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ นำโดยนายอำเภอสุวรรณภูมิและคณะกรรมการ นิเทศติดตาม 
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2564  และให้คณะครูเตรียมความพร้อมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป 

๔.  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนครบตามเวลาเรียนที่ สพฐ กำหนด  
โดยให้กลุ่มบริหารงานวิชาการดูแลเรื่องการสอนเสริมเพ่ือให้ทันกับการปิดภาคเรียนที่ ๑ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕. เปิดเทอมวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกคน เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติ     
การมาเรียน รับตารางเรียน  รับกระเป๋า รับหนังสือ รับสมุด และรับชุดกีฬา  

๖. ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระฯ วางแผนการจัดการเรียน  
การรสอน โดยให้เน้นตัวชี้วัดที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน  ให้จบก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุมมีมตริับรองการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  โดย  นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

- กล่าวขอบคุณคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความตั้งใจที่ดีเสมอมา 
๑.๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ มีรายละเอียตามเอกสารที่แจกให้ ที่สำคัญ มีดังนี้   

- ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ 
- ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ตรวจการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ SGS 
- ๒,๔,๖, ส.ค. ๒๕๖๔  สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
- ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ส่ง SGS และ PLC ครั้งที่ ๑ 
- ๒๗-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
- ๔-๖ ต.ค. ๒๕๖๔ ส่งคะแนน SGS และ PLC ครั้งที่ ๒ 
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
- ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๔ 

๑.๒ ตารางเรียน / ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและพร้อมดำเนินการมอบหมายให้คณะครู ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  

และนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๔ 
 

๑.๓ รปูแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
(COVID-19) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี ๕ รูปแบบ  

๑) ON SITE  = การเรียนที่โรงเรียน นักเรียนมาเรียนตามปกติ 
๒) ON LINE  = การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
๓) ON AIR   =  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๔) ON DEMAND  = การเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
๕) ON HAND  = เป็นการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุด (บทเรียนสำเร็จรูป) ให้นักเรียน  

                         นำไปเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านโดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใช้รูปแบบผสมผสานตามความเหมาะสมคือใช้รูปแบบ ON SITE  
ON LINE และ ON HAND 

๑.๔ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
- จัดนักเรียนห้องเรียนละ ๓๕ คน แบ่งเป็นห้อง ก. ๑๘ คน ห้อง ข. ๑๗ คน 
- การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนห้อง ก. และห้อง ข. สลับกันมาเรียนเป็น

สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 
- การเลือกวิชาเพ่ิมเติม  ดังนี้  

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔   
ม. ๑  คาบที่ ๑ ปฐมนิเทศ     ม. ๔ คาบท่ี ๑ รับสมุดหนังสือ 
ม. ๒  คาบที่ ๑ เลือกวิชาเพ่ิมเติม ม. ๒ คาบท่ี ๒ รับสมุดหนังสือ 
ม. ๓  คาบท่ี ๒ เลือกวิชาเพ่ิมเติม ม. ๓ คาบท่ี ๓ รับสมุดหนังสือ ตามลำดับ 

๑.๕ การส่งเอกสารทางวิชาการ 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
- ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑.๖ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(หลังวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยทางกลุ่มบริหารวิชาการให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในชั่วโมง
กิจกรรม คาบที่ ๘ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐   ทั้ง ๕ วัน และกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดทำตารางการสอนชดเชย 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี ๕ วิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๘ วิชา คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษ  

๑.๗ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน พิเศษ ER จัดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนไม่เกิน
เกณฑ์ทีก่ำหนด สามารถมาเรียนได้ทุกคนทุกวันตามปกติ 

๑.๘ การแก้ไข ๐ ร มส. สามารถอนุมัติจบ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ มีนักเรียนไม่จบ 
พร้อมรุ่น  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๒๑ คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑ คน ในขณะนี้
มีนักเรียนกำลังดำเนินการอยู่ 
 



๕ 
 

๑.๙ ให้กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ ให้จัดครใูนกลุ่มสาระฯ เพื่อให้มาดำเนินการเป็นสารสนเทศ  
 กลุ่มสาระฯ ละ ๑ ท่าน เพ่ือประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

เพิ่มเติม จากคุณครูจุลจิรา ทาสระคู   
๑.๑๐  ไม่มีการใช้เล่ม ปพ. ๕ และให้ใช้การกรอกคะแนนนักเรียน ลงเวลาเรียน ในระบบ SGS  
๑.๑๑  กลุ่มบริหารวิชาการได้ดำเนินการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ 

หน่วยกติ ๔ คาบเรียน เรียบร้อยแล้ว  
๑.๑๒  สายการเรียน ทวิศึกษาในระดับ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ยังไม่มีความชัดเจน และได้วางแผน

สายการเรียนสำรอง ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
๑.๑๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการประเมิน OBECQA  โดยคุณครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ

จะดำเนินการสอนในรายวิชา IS ในระดับ ม.3 ม.4 และ ม.6  
๑.๑๔  การเบิกจ่ายหนังสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดหนังสือเป็นกลุ่มสาระเรียบร้อยแล้วสามารถ

ให้กลุ่มสาระฯ  ดำเนินการเบิกได้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยให้ครู
กลุ่มสาระฯ ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง 

๑.๑๕   การสำเนาใบความรู้/ใบงาน ให้สำเนาเป็นรายสัปดาห์ โดยการสำเนาต้องนำต้นฉบับผ่าน     
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม อนุญาต ให้สำเนา  

๑.๑๖  การบันทึกเวลาเรียนนักเรียนในคาบเรียนชดเชย ให้บันทึกเวลาเรียนคาบเรียนที่ ๘ เป็น         
๑ ชั่วโมง/คาบเรียน  

๑.๑๗  การเข้าออกห้องวิชาการ ขอความร่วมมือให้เข้าประตูหน้าห้องวิชาการ เพื่อจะได้คัดกรองสแกน
อุณหภูมิเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  โดย นายภูษิต  สอนสนาม  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จากเดิมวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  

๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย  นางณัฐชา  แก้วเนตร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๓.๑ แนะนำบุคลากรย้ายมาใหม่  ตามคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครู ที่ ๒๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔   นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม  คร ูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

๓.๒ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเด่น ทุกคน 
และรับเอกสารลับ ที่คุณครูทิพารัตน์  ขันแก้ว วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓.๓ แนวปฏิบัติของคณะครูในการแต่งกายประจำวัน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
วันอังคาร แต่งชุดผ้าไทย / ผ้าพื้นเมือง 
วันพุธ  แต่งชุดกิจกรรม 
วันพฤหัสบดีที่    แต่งชุดผ้าไทย / ชุดสุภาพ 
วันศุกร์  แต่งชุดผ้าไทยดอกอินทนิล / เสื้อดอกอินทนิล 



๖ 
 

 
๓.๔ การทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนและครูที่ปรึกษาเพลงมารช์ โรงเรียนเริ่มเวลา  

๐๘.๐๕ น. กิจกรรมเริ่มเวลา ๐๘.๑๐ น. นักเรียนเข้าเรียนเวลา ๐๘.๓๐ น. พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ 
น. และเลิกเรียนเวลา ๑๕.๕๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๓.๕ เวรประจำวันและเวรวันหยุดราชการ ให้คณะครูที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจำวันและเวรวันหยุดราชการ ลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง เพ่ือความชัดเจนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เวรกลางวัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การยืนรับนักเรียนตอนเช้า ด้านทิศตะวันตก (จุดวัดอุณหภูมิหน้าโรงเรียน   
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น) 

๒) การยืนรับนักเรียนตอนเช้า ด้านทิศตะวันออก (เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.) 
๓) การยืนส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน ด้านทิศตะวันตก (เวลา ๑๕.๕๐ - ๑๖.๓๐ น.)  
๔) การยืนส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน ด้านทิศตะวันออก (เวลา ๑๕.๕๐ - ๑๖.๓๐ น.)  
๕) การดูแลความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณโรงอาหาร (เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.)  
๖) บริเวณโรงจอดรถนักเรียน 
๗) งานตรวจอาคาร 

- อาคารโนนจหมื่น (อาคารวิทย์ ม.๔) 
- อาคารหนองคูคำ (อาคาร ม.๑) 
- อาคารแสนคำเมือง (อาคาร ม.๒) 
- อาคารศรีภูมิ (อาคาร ม.๓, ม.๕) 
- อาคารศรีศุภอักษร (อาคาร ม.๖) 

๓.๖ ในทุกสัปดาห์ ให้หัวหน้าเวรประจำวัน สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือนำเสนอให้ผู้บริหารลงนามรับทราบทุกครั้ง และให้คุณครูทีย่้ายมาใหม่ แจ้งชื่อที่คุณครูณัฐ
พงศ์ เชื้อสระค ูเพ่ือจะได้ดำเนินจัดเวรประจำวันและเวรวันหยุดราชการต่อไป 

๓.๗ การประเมินผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒) เพื่อยื่นคำขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ให้คณะครูที่
ต้องการมีวิทยฐานะหรือต้องการเลื่อนวิทยฐานะ ยื่นความประสงค์การประเมิน วฐ.๒ (ว.๒๑) โดยบันทึก
ข้อความเพ่ือขอรับการประเมินในลำดับต่อไป โดยสามารถดำเนินการได้เลย 

๓.๘ ลูกจ้างสามารถทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสำนักงานบุคคล  
๓.๙ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ว๙/๒๕๖๔) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด  
๓.๑๐ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวปฏิบัติ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒) การคัดกรองนักเรียน 
๓) การส่งเสริมพัฒนา 
๔) การป้องกันและแก้ปัญหา 
๕) การส่งต่อ  



๗ 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้สมัครเข้าแข่งขันการประเมินผลงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ สพม.ร้อยเอ็ด และให้คณะครูดำเนินการจัดทำ SDQ  ในโปรแกรม โดยคุณครูปาริณี 
หาญอาษา จะดำเนินการเป็นลำดับต่อไป 

๓.๑๑ หลักเกณฑ์การส่งเสริมและความประพฤติของนักเรียน  การลงโทษนักเรียน มี ๔ สถาน 
๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
๒) ตัดคะแนนความประพฤติ 
๓) ทำทัณฑ์บน 
๔) ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓.๑๒ โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารบุคคล โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการ
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส.) มาดำเนินการเปิด
บัญชีให้นักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๔  
 

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป  โดย  นายทรงศักดิ์  พรรณศรี   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๔.๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
- ซ่อมแซมระบบน้ำดี น้ำเสีย ห้องน้ำนักเรียนอาคารแสนคำเมือง ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง

ธุรการ  และห้องน้ำ นักเรียนชาย ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ 
- ซ่อมแซมระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย ห้องน้ำนักเรียน อาคารหอประชุม 
- ขุดบ่อพักน้ำ จากบ่อเกรอะ อาคารโนนจหมื่น  (หลังห้องวิชาการ) 
- ปรับปรุงห้องสำนักงานลูกเสือเดิม เป็นห้องเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ฯ และ

งานสวนพฤกษศาสตร์ 
- ปรับปรุงเวทีอเนกประสงค์ ลดความสูงเวที ยึดโครงสร้าง เพ่ือสะดวกและแข็งแรง ในการใช้

งานตัดแต่งต้นไม้หลังอาคารแสนคำเมือง ป้องกันอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน 
๔.๒ ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้แผ่นครอบหลังคาซีแพค  

ฝ้าเพดานรอบนอก และฝ้าเพดานภายในอาคารศรีภูมิชำรุด โรงเรียนได้ประมาณการราคาซ่อมแซม ไปยัง 
สพฐ. เรียบร้อยแล้ว  รอการพิจารณา 

๔.๓ การทำหมันสุนัขในโรงเรียน โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังปศุสัตว์อำเภอ  ให้มาทำ
หมันสุนัข เพศผู้ ๓  เพศเมีย ๕ ตัว รวม ๘ ตวั  เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ งานใหม่ในกลุ่มบริหารทั่วไป งานพิเศษเพ่ิมเติม 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- งานพิเศษ กิจกรรม ๕ ส. 
- งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่  (เดิมชื่อ งานประดับตกแต่งและดูแลผ้า) 

๔.๕ กิจกรรม Back to school  วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้คณะครูทุกท่าน ต้อนรับนักเรียน 
ในการเข้าแถวหน้าเสาธง ทุกท่าน  
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