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************************************************************************ 
ผู้มาประชุม
1. สิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ 
2. นางอัมพา  ชำนาญราช 
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต 
4. นางสาวนพสร  ยางจิตร   
5. นางประนอม  เพียรพล 
6. นายจักรกฤษณ์  กุลวัฒนสุวรรณ 
7. นางณิศศา ณภาส์ณัฐ 
8. นางนิตยา  ธรรมประโชติ 
9. นางกนกวรรณ บุพศิริ 
10. นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย 
11.นางสาวอำไพ  ทวีบุญ 
12. นางสาวณปภัช  มูลรักษา 
13. นางผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม 
14. นางถิรดา  จาบประโคน 
15. นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย 
16. นางสาวมัทนา  แป้นรอด 
17. นางสาวณัฐนันท์  เช้ือคำวปพันธ์ 
18. นางทายิกา  แผนกุล 
19. นายนิคม  พิริยะเมธี 
20. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ธัญญา 
นางสาวณิชาภา  วิลัย 
21. นายรุ่งโรจน์  ครุฑวงศ์ 
22. นายอดุลย์  แจ่มแจ้ง 
23. นายคำรณ  งามยิ่ง 
24. นางวลัยภรณ์  วัยวัฒนะ 
25. นางสาวหนึ่งฤทัย  เพียรพล 
26. นายพิษณุ  ถิ่นทุ่งทอง 
27. นายพิสิษฐ์  กุลจิตติรังสี 
28. นายไพบูลย์  เด่นสว่าง 
29. นางสาวมาริษา  นามศรี 
30. นายจตุภูมิ  จิตต์ประเสริฐ 
31. นางสาวชิโนรส  รักดี 
32. นางสาวธนัชพร  บุตรดี 
33. นางสาวสรชา  วงศ์สุนทร 
34. นายพงศ์พันธุ์  พรมจรรย์ 
35. นายอนุกูล  ด่านนา 
36. นางสาวนิมิตรา  นันทมิตร 
37. นายศุภวิชญ์  หยุดรัตน์ 
38. นางภคนันท์  อรุณลักษณ์ 
39. นางสาวอรวรา  ช่างเจริญ 
40. นางสาวชลดา  มลิวัลย์ 
41. นางสาววราภรณ์ อินทสวาสดิ์ 
42. นางสาวนวลจันทร์  พันเจริญ 
43. นางสาวเกษรา  โอไก้ 
44. นางสาวสุดาทิพย์  องค์การณ์ 
45. นางสาวบุษยา  ยิ่งทวี 
46. นางสาววรรณกานต์  พรหมมา 

47. นายธนพัฒน์  เมฆวัล. 
48.นางสาวนิชนันท์  ศรีราจันทร์ 
49.นางสาวฐานมาศ  ศรีทันรัตน์ 
50.นางสาวสวิตา  หวานล้ำ 
51.นางสาวกานต์ธีรา  พนาวันสุทธิศาล 
52.นางสาวจันทิมา  ขาวผสม 
43. นางสาวจิราภรณ์  สุภาพ 
44. นางสาวสุธิชา สมานบุตร   
45. นางสาวอภิญญา  เหลอืงประมวล 
56. นางสาวสุพนิดา  มังกรทอง 
57. นางสาวศุภาภรณ์  เสือคล้าย 
58. นายวีรยุทธ เท่ียงสาย 
59. นางสาวสุทธิดา  สมานบุตร 
60. นางสาวดวงพร  ทองเกลี้ยง   
61. นางสาวสุนทรีย์  สังข์ใจสม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เซ่ียงว่อง  (ลาป่วย) 
2. นางสาวปราณี พรมเสนา (ลาป่วย) 
3. นายเอกชัย  นวลจันทร์ 
4. นายมนตรี  ผลดี   
5. นายณรงค์  สมสมัย 
6. นายวินัย  วงษ์ดี 
7. นายชำนาญ  แสนคำ 
8. นางนที  แก้วปาน 
9. นางสาวเจนจิรา  สดใส (ลาป่วย) 
10. นางน้ำฝน  ต้นไกร 
11. นางสาวสายันต์  เลิศเรืองฤทธิ์ 
12. นายสุรพล  คล้ายสุบรรณ์ 
13. นายแดง  ทองประเสริฐ 
14. นายโชติมนต์ ภู่ปาน  
15. นางสาวพิสมัย  สงบจิต 
16. นายเอนก  แย้มกล่ำ 
17. นางบุญเทียม  มั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ผอ.ชาญโรจน์ 1.  การเร่งรัดการใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ  ประจำปีงบประมาณ2563 
  ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายงาน ทุกกลุ่มสาระฯดำเนินการเร่งรัดการใช้งบประมาณโครงการ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งขณะนี้มีหลายโครงการที่เริ่ม
ทยอยขอเบิกจ่ายเงินโครงการค่อนข้างเยอะ จากที่ได้ประชุมจากอบจ.กจ.พบว่าทาง
อบจ.กจ.เป็นห่วงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกรง
ว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามกำหนด โดยจากที่ได้ไปประชุมสมัยสามัญ
จากทางอบจ.กจ. ในที่ประชุมจะเพิ่มระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทั้ งนี้ทั้งนั้น
ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นของโครงการนั้น ๆ  

 2. การพัฒนาผลการทดสอบการศึกษามาตรฐานแห่งชาติ O-Net 
 จากที่ท่านรองฯสมภพ ได้นำผลการทดสอบการศึกษามาตรฐานแห่งชาติ O-Net ของ

โรงเรียน ในระดับชั้นม.3และม.6 ซึ่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา คือพ.ศ
2560-2562 แล้วนำมาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียนนำ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาพัฒนาระบบการศึกษา ในปีการศึกษา2563 อบจ.กจ.คาดหวังอยาก
ให้ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-Net ของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้น โรงเรียนจะ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-Net 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ครูที่สอน
ในรายวิชาระดับชั้นม.3และม.6 ให้ดูมาตรฐานรายวิชาว่ามีมาตรฐานใดบ้างที่นักเรียนส่วน
ใหญ่ได้คะแนนน้อย ให้ครูดำเนินการสอนเพ่ิมเติมและรายงานแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ  

 3. การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 โรงเรียนจะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขอให้ครุที่รับผิดชอบในฐานการเรียนรู้

ต่าง ๆ ดำเนินการเตรียมความพร้อมและขอให้ดูแลในเรื่องของความสะอาดด้วย    
 4. ช.พ.ค 
 จากการที่ได้ไปประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน คือสาระสำคัญคือการรับสมัคร

สมาชิกผู้ที่จะสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปี ปัจจุบันมีการเปิดรับสมัครสมาชิกในอายุเกิน
35 ปีแต่ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกเข้าศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของสกสค. โดย
คุณสมบัติจะต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ครูอัตราจ้างก็สามารถสมัครได้ ค่า
สงเคราะห์รายศพยังเหมือนเดิมคือศพละ1บาทเท่านั้น วิธีรับเงินสงเคราะห์จะแบ่งออกเป็น
สองประเภท  ประเภทที่ 1 คือเงินค่าจัดการศพ โดยจ่ายทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเมื่อ
สมาชิกถึงแก่กรรม 200,000 บาท ประเภทที่สองคือเงินที่สงเคราะห์มอบให้แก่ครอบครัว
โดยประมาณ 750,000 บาท แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่จั ดการศพ
โดยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้ให้แก่ผู้จัดการศพเท่านั้น 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องและรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รองฯลัดดาวัลย์   3.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1. การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการกำหนดวันที่จะสอบกลางภาคในวันที่ 2- 4 ก.ย.63 

แต่เนื่องจาก... 
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แต่เนื่องจากวันที่ 4 ก.ย.2563 เป็นวันหยุดชดเชยจึงมีการเลื่อนการสอบกลางภาคเรียน
เป็นวันที่ 1- 3 ก.ย.2563 งานทะเบียนวีฃัดผลได้ดำเนินการสำรวจรายวิชา และเวลาที่
กลุ่มสาระฯ สอบกลางภาคเพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ก่อนที่จะ
ดำเนินการสอบหากคุณครุท่านใดที่จะดำเนินการสอบกลางภาคขอให้คุณครูเร่งดำเนินการ
จัดทำแบบทดสอบ โดยให้ดำเนินจัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียน ตั้งแต่วันที่            
24 – 28 ส.ค.2563 และขอให้ใช้แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น เพราะจากการ
สอบที่ผ่านมามีการเขียนหัวข้อแบบทดสอบไม่ถูกต้อง ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯดำเนินการ
ตรวจสอบก่อนนำแบบทดสอบมาส่งที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ หากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำเนินการตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดก็ขอให้ท่านดำเนินการกลับไปแก้ไขแล้วนำมาส่งให้
เรียบร้อย และขอให้ดำเนินการกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ส.ค.2563 
เมื่อท่านดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้คุณครูนับแบบทดสอบพร้อมจัดเขียนหน้าซอง
ให้เรียบร้อย แล้วนำส่งที่ฝ่ายบริหารวิชาการภายในวันที่ 31 ส.ค.2563  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเป็นวันที่ 1- 3 ก.ย.2563 จึงขอความร่วมมือให้
คุณครูทุกท่านส่งแบบทดสอบภาในระยะเวลาที ่กำหนด หากคุณครูท่านใดที่ไม่ส่งตาม
ระยะเวลาที ่กำหนดงานทะเบียนวัดผลจะดำเนินการทำบันทึกข้อความแจ้งให้ท่าน
ผู้อำนวยการได้รับทราบว่ามีคุณครุท่านใดบ้างที่ยังไม่ส่งแบบทดสอบ และรายวิชาใดบ้าง 

   2.การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2562ที่ผ่านมา และมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำ
ให้การแก้ไขผลการเรียนเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามปฏิทินที ่กำหนด ซึ ่งในปี
การศึกษา 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้นักเรียนชั้นม.3และม.6 ได้ดำเนินการแก้ไขผล
การเรียน 0,ร,มสก่อนเท่านั้น ด้วยเนื่องจากมีการกำหนดข้อปฏิบัติเกี ่ยวกับการดำเนิน
กิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดให้นักเรียนใน
ทุกระดับชั้นแก้ไขผลการเรียนได้ แต่โรงเรียนได้ให้นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนใน
ห้วงที่หนึ่งหลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้ว โดยจะเป็นนักเรียนในระดับชั้ นม.2และม.5 งาน
ทะเบียนวัดผลได้ดำเนินการประกาศชื่อนักเรียนที่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. 
ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่าขณะนี้มีนักเรียนในระดับชั้นม.2ที่ยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จ จำนวน 40 คน, ชั้นม.3 จำนวน 21 คน, ม.5 จำนวน 39 
คน และชั้นม.6 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 117 คน  ดังนั้นตามระเบียบโรงเรียนจะต้อง
ประกาศให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. 2 ครั้ง ฝ่ายบริหารงานวิชาการจะเปิดให้
นักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส.ในวันที ่ 20 – 31  ส.ค.2563 ดังนั ้นขอความ
อนุเคราะห์คุณครูผู้สอนและคุณครูที่ปรึกษาช่วยกำกับ ติดตามนักเรียนให้ดำเนินการแก้ไข
ผลการเรียน 0,ร,มส ให้เสร็จสิ้น ขณะนี้นักเรียนที่ 0 จะเป็นรายวิชาของคุณครูจิราพร ซึ่ง
คุณครูจิราพรได้ลาออกไปแล้วจึงขอมอบหมายให้คุณครูพิสิษฐ์ช่วยรับผิดชอบในส่วนนี้ 
ระดับชั้นม.2 นักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนยังไม่หมดมีคุณครูพิสิษฐ์,คุณครูทายิกา,คุณครู
กานต์ธีรา,คุณครูฐานมาศ,คุณครูณัฐนันท์,คุณครูนฤมล ขอฝากให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ดำเนินการติดตาม ,คุณครูนิชนันท์,ครูมัทนา,ครูวันทนาขอฝากให้หัวหน้ากลุ ่มสาระฯ
ดำเนินการติดตามด้วยค่ะ ครูสรชา,ครูสโรชาและคุณครูเกียรติศักดิ์ ฝากคุณครูพิสิษฐ์ช่วย
ติดตาม ,ครูคำรณ,ครูจตุภูมิ และครูเอกชัย  ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.
2563 เมื่อโรงเรียนดำเนินการสอบกลางภาคเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโรงเรียนจะดำเนินการ
ประกาศผลการเรียนนักเรียนที่ยังไม่ผ่านหรือยังไม่แก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. อีกครั้ง หาก 
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ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นนัดเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น และคุณครุจะต้องดำเนินการ
แก้ไข ปถ.05/1ขอนักเรียนที่ไม่แก้ไขผลการเรียน0,ร,มส พร้อมกับสอนซ้ำในรายวิชานั้น 
โดยคุณครูจะต้องหาเวลาสอนให้แก่นักเรียน รวมทั้งจะต้องจัดตารางการเรียนซ้ำให้แก่
นักเรียน จึงขอให้ครูที่ปรึกษาช่วยกำกับ ติดตามนักเรียนให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เมื่อการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ฝ่านบริหารงานวิชาการได้แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบแล้ว
ว่าจะมีการแต่งตั ้งคณะทำงานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และคณะกรรมการการ
ประเมิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน และ
แต่ละประเด็นพิจารณา จากที่ได้ไปอบรมกับอบจ.กจ.เรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพที่
ผ ่านมา ทางวิทยากรให้โรงเรียนกำหนดตัวชี้ ว ัด โดยมาตรฐานการศึกษามีทั ้งสิ ้น 3 
มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานจะมีประเด็นพิจารณาอยู่และโรงเรียนจะต้องมาแยกอีกว่าแต่ละ
มาตรฐานจะมีประเด็นพิจารณาอะไรบ้าง ซึ ่งขณะนี้ครูกนกวรรณหัวหน้างานประกัน
คุณภาพได้มีการกำหนประเด็นพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และนำข้อมูลที่คุณครูทำกิจกรรมเมื่อ
วันที่อบรมงานประกันที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ตัวชี้วัด แล้วนำมาสำเนาเอามาประกอบกับ
การวิเคราะห์ที่งานประกันได้ดำเนินการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำเป็นฉบับร่างว่าแต่
ละมาตรฐานมีประเด็นพิจารณาอะไรบ้าง ซึ่งโรงเรียนยังออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
ประกันไม่ได้ จากที่วิทยากรและเจ้าหน้าที่จากอบจ.กจ.ได้มานิเทศติดตาม พบว่ายังมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีก ครูกนกวรรณได้จัดทำเอกสารออกมาหนึ่งฉบับแต่ทางวิทยากร
บอกว่าในแต่ละประเด็นพิจารณาและแหล่งข้อมูลต่างๆ ควรเกิดจากการมีส่วนร่วมเพราะ
งานประกันคุณภาพเป็นงานที่ทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์ ดังนั้นจึงขอให้คุณครูทุกท่าน
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นพิจารณาพร้อมทั้งแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จึงอาจมีการนัดประชุมเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นพิจารณาในวันที่ 31 ส.ค.2563  
4. การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เนื่องจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 41 โรงเรียน และโรงเรียนนำร่องจะต้องพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ จากเดิมมี 5 สมรรถนะเพ่ิมเป็น 10 สมรรถนะ
หลัก และมีอีกเป็นร้อยสมรรถนะย่อย ซึ่งในเทอมนี้กรอบหลักสูตรสมรรถนะประกาศมา            
ภายหลัง หลังจากที่โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
จากที่ได้ปรึกษากับศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพราะโรงเรียนน่าจะปรับหลักสูตรไม่ทัน 
ดังนั้นจึงจะมีการปรับในส่วนของการสอนให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะมากที่
สุก โดยจะมีร่องรอยหลักฐาน เป็นบันทึกหลังการสอน แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนจะต้องเปลี่ยนมาให้หลักสูตรฐานสมรรถนะเต็มรูปแบบ โดยคุณครูอำไพ
จะแจ้งให้คุณครูทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งว่าคุณครูจะต้องปรับอะไรบ้งในการเปลี่ยนแปลง
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

นางสาวอำไพ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการติดตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลังจากที่
โรงเรียนดำเนินการให้คุณครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
คุณครูทุกท่านได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ให้กลุ่มสาระฯแต่ละกลุ่มดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร
กลุ่มสาระฯ ตามในเล่มสีส้มค่ะ ในปีนี้ขอให้คุณครูดำเนินการวิเคราะห์ในชั้นเรียนในเทอมนี้
เท่านั้น เป็นการวิเคราะห์รายวิชาและกลุ่มสาระฯท่ีเกี่ยวข้อง เป็นลักษณะแบบฟอร์มตาม 
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  ตารางและเอกสารที่แจกให้คุณครูทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากคุณครูสอนหลายระดับชั้น
ขอให้แยกเป็นไฟล์ออกจากกัน แต่ถ้าคุณครูท่านใดที ่สอนระดับชั้นเดียวก็ให้เป็นไฟล์
เดียวกันได้ และส่งไฟล์ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯเป็นผู้รวบรวมไฟล์และจัดส่งงานหลักสูตร
ต่อไป  ขอภายในวันที่ 1 ก.ย.2563 เนื่องจากจะมีคณะกรรมการมาติดตามการดำเนินการ
หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน 

รองฯลัดดาวัลย์  ตามท่ีอบรมในครั้งที่ผ่านมานั้นคือถ้าสมรรถนะหลักคือวงกลมทึบ ส่วนสมรรถนะย่อยคือ
วงกลมที่ไม่ทึบ  ในเทอมหน้านักเรียนชั้นม.1-3 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลัก
ทั้ง10สมรรถนะ และในรายวิชาที่ครูวงกลมเป็นวงกลมทึบคือสมรรถนะหลัก ซึ่งจะต้องมี
สมรรถนะย่อยอีก ดังนั้นคุณครูจะต้องประเมินในครบทุกสมรรถนะ หากเลือกวงกลมไม่ทึบ
ก็ให้ประเมินตามสมรรถนะได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นงานหลีกสูตรจะต้องมาวิเคราะห์อีกครั้งว่า
นักเรียนได้รับการประเมินครบทั้ง 10 สมรรถนะหรือไม่ หากไม่ครบก็จะต้องมีการเพ่ิมให้
ครบทั้ง 10 สมรรถนะ  
5. จัดนิทรรศการโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม 
เนื่องจากรีงเรียนได้เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 27-28 
ส.ค.2563 โรงเรียนจะต้องไปร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรนำร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 42 โรงเรียน  ณ โรงแรมราชศุภมิตร  ซึ่งได้ครูผ่อง
รัตน์ เป็นครูแกรฃนนำหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยโรงเรียนจะ
นำหลักสูตรฐานสมรถนนะไปเพียงสมรรถนะเดียว ตฃคือทักษะอาชีพและผู้ประกอบการ ใน
เทอมหน้าจะมีการปรับใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ ดังนั้นหากคุณครูท่านใดที่เริ่มเขียน
หลักสูตรแล้วมีข้อิดขัดในส่วนไหนสามารถมาสอบถามท่ีคุณครูแกนนำได้ เอกสารการจัดทำ
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้แจ้งให้คุณครูทุกท่านเป็นเล่มสีเขียว และเล่มสี ส้มเรียบร้อยแล้ว 

นางสาวอำไพ   ไฟล์การวิเคราะห์แผ่นที่จะส่งให้ทางช่องแชทให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯค่ะ 
รองฯลัดดาวัลย์  ขณะนี้แบบฟอร์มรายงานทั้งหมดที่ครูจะต้องดำเนินการรายงานเพื่อใช้ในการประเมินเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนจะอยู่ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
รองฯอัมพา   3.2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

1. รายงานการเบิกจ่ายเงินและการติดตามโครงการ 
ท่านผู ้อำนวยการฯได้แจ้งในที ่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ ่งขอให้ ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ
ดำเนินการเร่งเบิกจ่ายให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสุดงบประมาณ2563 ฝ่ายงบประมาณขอให้ทุก
โครงการเร่งดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม เพราะฝ่ายงบประมาณจะดำเนินการโอนเงิน
ไปให้โครงการอ่ืนที่มียอดติดลบ หากโรงเรียนใช้งบประมาณไม่หมดจะตกเป็นเงินสะสมของ
โรงเรียน เงินโครงการมีทั้งหมด 5 ประเภท ประเภทที่ 1 คือเงินรายหัวมีทั้งหมด 23 
โครงการ ซึ่งสามารถถัวเฉลี่ยได้ ส่วนเงินค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน 
เมื ่อมีเงินเหลือสามารถโอนไปให้เงินรายหัวได้เนื ่องจากเป็นการบริหารจัดการศึกษา
เหมือนกัน เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูอานนท์ได้เชิญรองผู้อำนวยการฯแลหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากขณะนั้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 จึงไม่สามารถนำนักเรียนไปทัศนศึกษา และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรรฃนารีได้ จึงนำ
เงินในโครงการนี้โอนไปให้เงินรายหัว เพ่ือจัดซื้อสมาร์ททีวั และโปรเจคเตอร์ของกลุ่ม             
สาระฯวิทยาศาสตร์ เงินประเภทที่2และ3 เป็นเงินที ่ได้จากการใช้ทรัพย์สินของทาง
โรงเรียนและเงินที ่ได ้ร ับบริจาคจากผู ้บร ิจาค เงินส่วนนี ้ฝ ่ายบริหารงานทั ่วไปเป็น
ผู้ดำเนินการจัดผิดชอบอยู่แล้ว เงินประเภทที่ 4 เงินปัจจัยพ้ืนฐานฝ่ายงบประมาณได้นำ 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับค่าปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ครูที่
ปรึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่ามาเรียนหรือไม่ เงินอีกประเภทคือเงินรายได้จากอบจ. 
ซึ่งเป็นเงินที่โอนให้โครงอ่ืนไม่ได้ เพราะมีจุดประสงค์ในการใช้เงินจึงไม่สามารถนำมาโอนให้
โครงการอื ่นได้ เช่นเดียวกับโครงการที ่ได ้ร ับการจัดสรรจากกรมฯ ดังนั ้นจึงขอให้
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติให้เรียบร้อย หากโครงการได้ไม่
ดำเนินการแล้วโครงการอื่นต้องการใช้เงินฝ่ายงบประมาณจะให้โครงอื่นใช้เงินในส่วนของ
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายทันที จึงขอให้รองฯผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายช่วย
กำกับ ดูแลให้โครงการในส่วนที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย  
2. ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ 
หากเป็นครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหากใช้งานไม่ได้แล้วให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำมา
ให้ครูมัทนา หรือนางสาวสุธิชา ได้ทันที ในสิ ้นเดือนกันยายนนี้โรงเรียนจะต้องมีการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ว่ายังใช้งานได้หรือไม่ หากครุภัณฑ์ชิ้นใดที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือหาก
ต้องซ่อมแล้วไม่คุ้มกับค่าซ่อมซื้อใหม่คุ้มกว่า ก็สามารถนำครุภัณฑ์ชิ้นนั้นมาให้งานพัสดุได้ 
เพื่อดำเนินการจำหน่ายต่อไป หากเป็นครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ ให้นำไปไว้ที่หอประชุม
เก่า 
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
เมื ่อขึ ้นงบประมาณใหม่ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณจะต้องให้ผู ้ร ับผิ ดชอบโครงการ
ดำเนินการเสนอโครงการเพื ่อจ ัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำปี 2564 และเสนอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพ่ือลงความเห็นสองในสามของคณะกรรมการ 
โรงเรียนจึงจะสามรถประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีได้ ครูนิตยาจะดำเนินการแจ้งาย
ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการให้รองผู้อำนวยการฯแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จัดทำโครงการ เพ่ือขอใช้งบประมาณในปี2564 

นางนิตยา   ติดตามรายงานโครงการ 
รองฯอัมพา   ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและดำเนินโครงการ  
   เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอให้จัดทำรายงานโครงการให้เรียบร้อย 

4. โครงการที่จะใช้ในปีงบประมาณ2564 
โครงการที่จะต้องใช้งบประมาณปี2564ในห้วงเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน และธันวาคม 
เช่นโครงการจัดจ้างครู ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการภายในวันที่ 15 ก.ย. 
2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบใช้เงินสะสมต่อไป  

   3.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางทายิกา   1. แนะนำบุคลากร 2 คน 

1. นายศุภวิชญ์  หยุดรัตน์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. นาย วุฒิชัย  ปานสินธ์    ตำแหน่ง วิทยากร สาขาวิชานาฎศิลป์ 

2. ร่วมแสดงความยินดีกับครูผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ 
3. การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน 
จากการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯและคณะผู้บริหารได้มีมติในที่ประชุมจะใช้เกณฑ์การ
ประเมินเดิม แต่จะปรับในเรื่องของร่องรอยหลักฐาน เนื่องจากในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จึง
ทำให้การเปิดเรียนล่าช้าไป ทำให้เก็บเอกสารร่องรอยได้บางส่วน ซึ่งรายละเอียดการเก็บ
เอกสารหลักฐานได้แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯให้แจ้งครูภายในกลุ่มสาระฯเรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียด... 
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รายละเอียดอื่นๆ ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้นำเอกสารใส่ลงในฐานข้อมูล คุณครูสามารถเข้า
ไปดาว์โหลดข้อมูลได้ในคิวอาร์โค๊ดนี้ สำหรับขั้นตอนการประเมินให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ดำเนินการกลั่นกรองคะแนนในเบื้องต้นก่อน จากนั้นให้นำคะแนนใส่ลงในแบบประเมิน
ตามท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ให้แบบกรอกคะแนนไปเรียบร้อยแล้ว และนำส่งแบบคะแนน
ส่งฝ่ายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 17 ก.ย.2563 ผู้เขารับการประเมินจะเข้ารับการ
ประเมินตามลำดับที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาในการ
ประเมินทั้งสิ้น 4 วัน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเอกสารร่องรอยเพื่อเข้ารับการ
ประเมินมาด้วย   

รองฯนพสร  เกณฑ์การประเมินยังเหมือนเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังใช้เกณฑ์การประเมินตาม
ข้อตกลงที่คุณครูทุกท่านได้ทำข้อตกลงไว้ในรอบที่แล้ว แต่มีมติในที่ระชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯขอปรับร่องรอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะ
ระยะเวลาการดำเนินงาน กับการดำเนินงานจริงตามปีงบประมาณไม่สัมพันธ์กัน จึงทำให้
ครูเกิดการเสียสิทธิ์ เนื่องจากภาระงานที่มากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระฯจึงขอให้หลักฐาน
ร่องรอยให้ดำเนินการไปตามสภาพจริง หากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถมาสอบถามได้
ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะแจ้งปฏิทินการประเมินให้ทราบในไลน์
โรงเรียน ในวันที่ประเมินขอให้ผู้เข้ารับการประเมินเตรียมเอกสารหลักฐานร่องรอยตามที่
ท่านได้ประเมินตนเองมา ผู้ประเมินจะมีท่านผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ ซึ่งผู้ประเมินสามารถขอเอกสารหลักฐานร่องรอยจากผู้เข้ารับการประเมินได้ 
หากเกิดข้อสงสัย เมื่อประเมินเสร็จสิ้นผู้ประเมินจะแจ้งคะแนนให้ผุ้เข้ารับการประเมินได้
รับทราบ หากผลคะแนนไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ผุ ้เข้ารับการประเมินได้คะแนนจาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯหรือไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ผู้เข้ารับการประเมิน ประเมินตนเอง จะมี
การประกาศคะแนนเมื่อการประเมินเสร็จสิ้นจากผู้ประเมิน ซึ่งจะถือว่าเป็นคะแนนจริงที่ผู้
เข้ารับการประเมินจะได้รับ     

รองฯนพสร   3.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
พิธีไหว้ครูจะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการแจ้ง
คำสั่งคณะดำเนินการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรม
พิธีไหว้ครูในปีนี้จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือม.1กับม.6 ,ม.2กับม.4 และ ม.3 กับม.5 ด้วย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นสจะต้องจัดกิจกรรม
โดยการเว้นระยะห่าง ดังนั้นจะมีการมอบเกียรติบัตรฃิให้แก่ครูที่ไม่มีวันลา มาสายในรอบ
แรก เมื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้วนักเรียนชั้นม.1และม.6จะเดินเข้า
หอประชุมเพื่อทำพิธีไหว้ครูในรอบที่1ทันที ส่วนนักเรียนชั้นม.2และม.4จะรอที่บริเวณโรง
อาหาร นักเรียนชั้นม.3และม.5จะรอที่บริเวณใต้อาคาร 3 เมื่อนักเรียนชั้นม.1และม.6ทำ
พิธีเสร็จจะเป็นนักเรียนชั้นม.2และม.4ที่จะต้องเข้าร่วมพิธีต่อในลำดับที่ 2 ส่วนนักเรียนชั้น
ม.3และม.5ที่อยู่บริเวณใต้อาคาร3จะต้องย้ายมารอที่บริเวณโรงอาหารเพ่ือเข้าร่วมพิธีใน
รอบที่3เป็นลำดับถัดไป จึงขอฝากให้ครูที่ปรึกษาเข้าร่วมพิธีเพื่อกำกับดูแลนักเรียนให้เข้า
ร่วมพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในวันดังกล่าวจะมีการประสานงานด้วยวิทยุสื่อสาร 
จึงขอให้คุณครูที่ปรึกษาในสายชั้นทุกสายชั้นช่วยพกพาวิทยุสื่อสารติดตัวไว้ด้วย เพ่ือง่ายต่อ
การสื่อสารและให้พิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

นางผ่องรัตน์   2. การเตรียมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
ขอให้... 



……………………………………………. 
(นางสาวจิราภรณ์   สุภาพ) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

……………………………………………. 
(นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ขอให้ผู ้ร ับผิดชอบทุกตัวบ่งชี ้มารับแฟ้มที ่ครูผ่องรัตน์ ซึ ่งได้ดำเนินการแจกให้เลขาที่
รับผิดชอบไปบ้างแล้ว และขอให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อให้
ทีมงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆก่อนเข้ารับการประเมิน และใน
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารจะเข้าตรวจฐานการเรียนรู้แต่ละฐานว่าพร้อมเข้ารับ
การประเมินหรือไม่ รวมไปถึงดูความเรียบร้อยต่าง ๆจึงขอฝากให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฐาน
ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเพื่อให้นำเสนอฐานการเรียนรู้ของตนเองด้วย ในวันที่ 3 
กันยายน 2563 จะมีคณะกรรมการจากจังหวัดมาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนหนึ่งรอบ 
และโรงเรียนจะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในวันที่ 15 กันยายน 2563 
สถานที่ที่จัดเตรียมเพื่อใช้เข้ารับการประเมินคือหอประชุมใหม่ จะดำเนินการจัดเตรียมจริง
ในวันที่ 2กันยายน 2563 และได้ฝากงานประชาสัมพันธ์ให้จัดเตรียมทำวิดี โอนำเสนอ
โรงเรียนแล้ว  

รองฯนพสร  ขอความร่วมมือให้คุณครูทุกท่านช่วยให้การประเมินสถานศึกษาพอเพียงผ่านไปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงขอฝากครูที่รับผิดชอบฐานการเรียนรู ้ช่วยเตรียมความพร้อมและเตรียม
นักเรียนเพื่อเข้ารีบการแระเมิน และการตอบคำถามของคณะกรรมการ และหากคุณครูที่
รับผิดชอบแฟ้มใดที่ต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใส่แฟ้มที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ 
ขอให้ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้ข้อมูล รูปภาพ แก่ผู้ที่รับผิดชอบแฟ้ม
นั ้น ๆ ด้วย เพราะการประเมินสถานศึกษาพอเพียงถือว่าเป็นงานของโรงเรียน และ
คณะกรรมการจะดูองค์ประกอบโดยรวมของโรงเรียนว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษาพอเพียงหรือไม่ 

ผอ.ชาญโรจน์  ขอฝากให้คุณครูทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยการเข้ารับการประเมินในครั้งนี้จะจัดที่บริเวณหอประชม
ใหม่โดยจะแบ่งซุ ้มแต่ละซุ ้มตามกลุ ่มสาระฯทั้ง 8 กลุ ่มสาระฯให้นำผลงานมาจัดเป็น
นิทรรศการเพ่ือเตรียมเข้ารับการประเมินในวันที่ 15 กันยายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
รองฯลัดดาวัลย์   กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จะมีกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านนำภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โดยจะมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมคือ  

1. กิจกรรมสมุนไพรน่ารู้ 
2. กิจกรรมทำขนม 5 สี 
3. กิจกรรมร้อยข้อมูลด้วยเชือก 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นนักเรียนชั้นม.1 ทั้งหมดโดยจะเข้าร่วมกิจกรรมเวลา
08.30-12.00 น. โดยจะแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่มและเวียนเข้าตามฐานกิจกรรมทั้ง 3 
กิจกรรม จึงขอแจ้งให้คุณครูทุกท่านได้รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  18.20 น. 
 
 
 


