
๑ 
 

บันทึกการประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่  ๘  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หอ้งประชมุศรีภูม ิ โรงเรียนสุวรรณภมูิวิทยาลัย 
................................................. 

ประธานการประชุม      นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ผู้เขา้ประชุม   

๑. นายภูษิต  สอนสนาม  รองผู้อำนวยการ 
๒. นายทรงศักดิ์  พรรณศร ี รองผู้อำนวยการ 
๓. นางณัฐชา  แก้วเนตร  รองผู้อำนวยการ 
๔. นางรัตนา  ทวยสอน     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 
๕. นางจุลจิรา  ทาสระค ู  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 
๖. นายกาญจนะ  นามสิมมา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 
๗. นายณัฐพงศ์  เช้ือสระคู ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๘. นายกิตติ  ทวยสอน  หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๙. นางระเบียบ  หนูน้ำคำ  หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑๐. นายสุทัศน์  เนื้อจันทา หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๑. นายณรงค์  สดุชารี  หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑๒. นายชัยรัตน์  อิสรากุล หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑๓. นางประกอบ  สิงห์โตทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๔. นายธีรพงศ์   เสนาวงศ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. นายวีระ  ศรีสมุทร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๑๖. นางผุสดี  สิงหท์อง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๗. นายพิภพ  สินธุพงษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๑๘. นายรัตติกรณ์   ทัศนภักด์ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
๑๙. นางอมรรัตน์   ผดุงรัฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒๐. นายเด่น  อุดม  หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ  
๒๑. นายสุวิทย์  ศรนีิล  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ผู้ไม่เข้าประชมุ - 
 
 
 
 

 



๒ 
 

ระเบยีบวาระก่อนการประชุม  
 

 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดประชุม 
ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูวิระ โกสมุาลย์ และ คุณครบูัณฑิตา ทุมมา ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง

ชนะเลิศ (Best practices) ด้านการจัดการเรียนการรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
  ขอแสดงความยินดี คุณครู ดวงฤทัย บุตรสาคำ  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียรการสอนคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔  
 ขอขอบคุณคณะครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา ที่สามารถให้นักเรียนมีผลการเรียนเป็น
เชิงประจักษ ์ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 

1.1. แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนือ้หาเป็นภัยต่อความมั่นคง และศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของชาติเข้าสู่หน่วยงานสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาที่สร้างความบิด
เบียน พาดพิง ก้าวล่วงงต่อศีลธรรม คณุธรรมจริยธรรมอนัดีงามของชาติ หน่วยงานราชการและ
สถาบันพระมหากษัตริย ์ แจ้งให้ทราบเป็นแนวปฏิบัติ ไม่ให้ซื้อขาย ทั้งหมด ห้ามทุกกรณี 

1.2. การฉดีวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกัน โรคติดต่อร้ายแรง โคโรน่าไวรัส ( COVID-19)กรณีที่นักเรียน
ไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีน  ตอ้งได้รับการตรวจ ATK ทุกๆ สองสัปดาห์ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

1.3. เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ตามกำหนดการของ สพฐ. 
1.4. ภาคเรียนที ่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้คณะครูจัดเนื้อหา/สาระสำคัญ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ที่สำคัญทีม่ี

ผลการสอบเขา้เรียนต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1.5. ในวันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ จึงขอเชิญชวนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  ดังนี้   

1.5.1. จัดพิธีวางพวงมาลา 
1.5.2. จัดโต๊ะหมู่บูชา   มอบหมาย รองผู้อำนวยการ ทรงศักดิ์  พรรณศรี  ดำเนินการ 
1.5.3. จัดทำคำกล่าวฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
1.6. นโยบายจากสพฐ. ให้โรงเรียนเฝ้าระวังภัยพิบัติอุทกภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ได้รับ

ผลกระทบตามความเหมาะสม 
1.7. การบริจาคเงินสมทบทุนเพ่ือส่งผ่านน้ำใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิในการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด-๑๙ โดยการบริจาคผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯน้ัน โรงเรียนสุวรรณภูมิ ได้รับเงินบริจาค ทั้งสิ้น 
๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรรมอบให้โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ๑๑,๐๐๐ 
บาทและโรงพยาบาลสนามโดยมอบให้ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ๑๑,๐๐๐  บาท ดำเนินการต่อไป 



๓ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3.1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้โอกาส
ไว้วางใจในการบริหารงานวิชาการ และขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างดีเยี่ยม 

3.1.1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ขอบคุณคณะครู
ทุกท่านที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างหลากหลายและมีความพร้อมอย่างดีเยี่ยม 

3.1.2. การปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔  ในวันที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
3.1.3. การเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   วันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

                                                   นักเรียน         วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
3.1.4. แนวปฏิบัติ เพ่ือขอเปิดเรียนในห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ มาตรการ Sandbox : 

Safety zone  in  School สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ ทีม่ีความ
พร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน พอสังเขป ดังนี ้

3.1.4.1. พื้นทีส่ถานศึกษาและพื้นทีป่ฏิบัติงานมีความปลอดภัย 
3.1.4.2. มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีรู้ผลว่าติด

เชื่อโควิด ๑๙  
3.1.4.3. ควบคุมการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างรัดกุม จัดพื้นที่คัดกรองที่  รับส่ง

สิ่งของ รับส่งอาหาร ให้เหมาะสม  จำแนกผู้ที่มาปฏิบัติงานในโรงเรียนและผู้มาติดต่อ
ที่เข้ามาในโรงเรียน 

3.1.4.4. ครูและบุคลากร ต้องได้รับวัคซีน ครบโดส รอ้ยละ ๘๕ กรณีนักเรียน ครแูละบุคลากร 
อยู่พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK  ในวันแรกของการเปิดเรียน 

3.1.4.5. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ (on line และ on site) 
3.1.4.6. ให้นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกกิจกรรมประจำวันอย่างสม่ำเสมอ  

3.1.5. ๑๐ กิจกรรมวชิาการ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   ดังนี้   
๑. คืนครูให้กลุ่มสาระฯ   
๒. หนึ่งกลุ่มสาระฯควรมหีน่ึงฐานการเรียนรู้   
๓. โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนากลุ่มสาระฯ  
๔. สร้างเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ   
๕. การให้นักเรียนเลือกชุมนุมตามความสมัครใจ  
๖. การเตรียมสอนเสริม ติวเข้ม นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖   
๗. การแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ในระดับ ป.๖ เพื่อเข้าเรียนต่อ ม. ๑   ม.๓ เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.๔ 
๘. การผลิตสื่อแนะนำโรงเรียน 



๔ 
 

๙. ศูนย์การเรียนรู้ ๙ ตามพ่อ วิถีพอเพียง  
๑๐. การสร้างสำนักงานวิชาการ การบริการงานวิชาการ เป็นระบบออนไลน์ในการจัดหาเอกสาร  

 

เพิ่มเติมโดย  นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑. กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนตามความสมัครใจและความถนดัของนักเรียนเพื่อเสริมสร้าง     

และต่อยอดให้แก่นักเรียน  
๒. ปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔  วันที่ ๑๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๓. เปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ครแูละบุคลากร วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ ที่

ลงเวลาหน้าห้องผู้อำนวยการ อาคารแสนคำเมือง  
๔. ในวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ 

มอบหมายกลุม่บริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม 
๕. วันที่ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๔  ประชุมครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ 
๖. วันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ นักเรียนเปิดเรียน ถ้าสถานการณ์ปกติ 
๗. การติวโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม. ๖ มอบกลุ่มบริหารวิชาการวางแผนให้เกิดประโยชน์

ต่อนักเรียนมากที่สุด 
 

เพิ่มเติมโดย นางจุลจิรา ทาสระคู ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวชิาการ 
๑. การส่งอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ดำเนินการแล้ว รอ้ยละ ๙๕ ยังมีแก้ไขในบางกลุ่ม

สาระฯ ที่ต้องปรับเปลี่ยน คาบสอนให้เหมาะสม 
๒. การประกาศผลการเรียน ๑/๒๕๖๔  ดำเนินการเรียบร้อย 
๓. การส่ง ปพ. ๕ มีการดำเนินการส่งทุกลุ่มสาระฯ ร้อยละ ๙๖ ยกเว้น สุขศกึษาพลศึกษาและ

ภาษาไทย ที่ส่งครบ ร้อยละ ๑๐๐  
๔. แจ้งการแก้ ๐ ร มส. ให้นักเรยีนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ดำเนินการได้  โดยติดต่อรับเอกสารแก้ผล

การเรียนได้ที่ห้องวิชาการ ซึ่งนักเรียนต้องติดต่อครูประจำวิชาด้วยตนเอง  
 

3.2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยนายภูษิต สอนสนาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
3.2.1. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้รายงานผลการดำเนินงาน

ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  
3.2.2. เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานใด ที่ยังไม่ได้ทำเรื่องต้ังเบิกขอความอนุเคราะห์ให้

ส่งใบส่งของ เพื่อพัสดุจะได้ดำเนินการให้เรียนร้อย เป็นลำดับต่อไป 
3.2.3. ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ (งบเหลือจ่าย) เป็นค่าซ่อมฝ้าเพดาน และหลงัคาอาคารศรีภูมิที่

ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดซ่อมแซมแล้วเสรจ็
ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔   

3.2.4. ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ (งบเหลือจ่าย) เป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระเป็นค่าไฟ
งบประมาณ ๑๒๘,๕๔๐ บาท 
 
 



๕ 
 

3.3. กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย ดร. ณัฐชา แก้วเนตร รองผู้อำนวยการ 
       ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งการสำรวจ

เชิงรุกเพื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  การกรอกแบบสอบถามการเยี่ยมบ้าน
ออนไลน์ และการสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน 
3.3.1. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ครั้งที ่๑  
         โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรมาจำนวน ๓๑๐ โดส  โดยโรงเรียนจัดสรรให ้
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๖ ซ่ึงมีนักเรียนประสงค์รับวัคซนี จำนวน ๒๓๗ คน จัดสรรให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ ห้อง ๓ จำนวน ๒๒ คน  ห้อง ๘ จำนวน ๓๓ คน และห้อง ๙ จำนวน 
๒๙ คน รวมทัง้สิ้น ๓๑๖ คน  ในการรับวัคซี ไฟเซอร์วันที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง 
๑๕.๐๐ น. ณ โดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เตรียมการดังนี้  

๑. บัตรประจำตัวประชาชน 
๒. เอกสารยินยอมการรับวัคซีนจากผู้ปกครอง 
๓. ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่สบาย ทกุกรณี งดรับวัคซีน  
๔. การแต่งกาย ชุดพละศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
๕. กรณีนักเรียนท่ีไม่ประสงค์รับวัคซีน แตต่้องการรับวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์รับ

วัคซีนเพิ่มเติมที่ครูที่ปรึกษา   
3.3.2. การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บังคบัใช้ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   

ให้คณะครูทุกท่านจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบกรอกข้อมูล ที ่ก.ค.ศ. กำหนด  
ส่งภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

๑. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
๒. การคงวิทยฐานะและลดเวลาสำหรับผู้ขอมหีรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

3.3.3. แนวปฏิบัติการปฏบิัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  
๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด บันทึกเวรตามความจริงและส่งมอบเวร

รักษาการณ์ตามวันเวลาที่กำหนด 
๒. ตรวจดูแลและรับผิดชอบความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการและบุคคลในความ

รับผิดชอบป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อราชการอย่างเคร่งครัด 
๓. ในกรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้สับเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อักษร

เสนอผู้บริหารอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน  
3.3.4. การตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.-

๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โดยงดน้ำงดอาหาร หลัง ๒๔.๐๐ น.) 
3.3.5. การคัดกรองนักเรียนยากจนเพิ่มเติม นร.๐๑ ภายในวันที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ นี้ 
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