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

47. นางสาวนิชนันท์  ศรีราจันทร์ 
48. นางสาวฐานมาศ  ศรีทันรัตน ์
49. นางสาวกานต์ธีรา  พนาวันสุทธิศาล 
50. นางสาวจันทิมา  ขาวผสม 
51. นางสาวจิราภรณ์  สุภาพ 
52. นางสาวศุภาภรณ์  เสือคล้าย 
53. นายวีรยุทธ เท่ียงสาย 
54. นางสาวเจนจิรา  สดใส 
55. นางสาวอภิญญา  เหลืองประมวล 
56. นางสาวสุนทรีย์  สังข์ใจสม 
57. นางสาวดวงพร  ทองเกลี้ยง   
58. นางบุญเทียม  มั่นคง 
59. นายแดง  ทองประเสริฐ 
60. นายสุรพล  คล้ายสุบรรณ์ 
61. นางน้ำฝน  ต้นไกร 
62. นางสาวสุทธิดา  สมานบุตร 
63. นางสาวสุธิชา สมานบุตร   
64. นายโชติมนต์ ภู่ปาน 
65. นางนที  แก้วปาน 
66. นางสาวพิสมัย  สงบจิต 
67. นายเอนก  แย้มกล่ำ 
68. นางสาวสายันต์  เลิศเรืองฤทธิ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เซ่ียงว่อง  (ลาป่วย) 
2. นายธนพัฒน์  เมฆวัล. 
3. นายเอกชัย  นวลจันทร์ 
4. นางสาวสุพนิดา  มังกรทอง (ลาป่วย) 
5. นายมนตรี  ผลดี   
6. นายณรงค์  สมสมัย 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ผอ.ชาญโรจน์ 1.ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมต้อนรับการประเมิน

สถานศึกษาพอเพียง และงานเกษียณอายุราชการของคุณครู 2 ท่าน 
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่า

วิทยา)ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากศึกษาที ่การจังหวัดกาญจนบุรี เพื ่อประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง และเมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต 
เนื่องจากคุณครูประนอม เพียรพล และคุณครูถิรดา  จาบประโคน ได้เกษียณอายุราชการ 
ซึ่งทั้งสองงานได้รับวามร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี 
จึงขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมผา่น
พ้นไปด้วยดี 

 2. การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัยทักษะทางวิชาการ, กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ  
 ขอให้คุณครูทุกท่านที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ รายงานให้ท่านผู้อำนวยการฯได้

รับทราบก่อน แล้วจึงบันทึกการแข่งขันตามลำดับ เนื่องจากให้บางกรณีมีผู้บังคับบัญชาได้
สอบถามมา ซึ่งไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการรายงานจากครูผู้ควบคุม จึง
ขอให้คุณครูผู้ควบคุมนักเรียนที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม ให้รายงานให้
ท่านผู้อำนวยการฯได้รับทราบในเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง  

 3. พฤติกรรมนักเรียน 
 ขอให้คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน ช่วยอบรมพฤติกรรมนักเรียนในชั่วโมงโฮมรูมทุกเช้า เรื่อง

พฤติกรรมการโพสรูป หรือโพสข้อความ และการโพสคลิปวิดีโอต่าง ๆ ขอให้คุณครูแจ้ง
นักเรียนให้ระมัดระวังการโพสต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองด้วย ทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนช่วยสอดส่องนักเรียน พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนด้วย   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องและรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 
   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รองฯอัมพา   3.1 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
   1. รายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการตามปีงบประมาณ 2563 

ขอให้คุณครูทุกท่านดูรายละเอียดตรมรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามคิวอาร์โค๊ดที่ได้
แจ้งให้คุณครูทุกท่าน จึงจะทราบว่าโรงเรียนได้เบิกจ่ายงบประมาณอะไรไปบ้าง และเป็น
จำนวนเงินเท่าไร ซึ่งบางโครงการมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว โดยเฉพาะเงินราย
หัวที่มีทั้งหมด 23 โครงการ และโรงเรียนได้มีการโอนเงินโครงการพัฒนาผู้เรียน มาให้เงิน
รายหัวเพื่อจัดซื้อโปรเจคเตอร์ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด - 19 จึงไม่ให้มีการทัศนศึกษานอกห้องเรียน และระเบียบของกรมฯได้แจ้ง
ให้สามารถนำเงินในส่วนนี้มาจัดซื้อสื่อ และเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอนได้  
เงินประเภทที่ 2 เงินที ่ได้รับจากบุคคลภายนอก เนื ่องจากใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
โรงเรียน มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ 
เงินประเภทที่ 3 เงินที่ผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  

เงินประเภท... 
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เงินประเภทที่ 4 เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาฯ จะ
เป็นเงินปัจจัยพื้นฐาน 
เงินประเภทที่ 5เงินรายได้จากอบจ.กจ.และได้รับการจัดสรรจากกรมฯ จะมีทั้งหมด 11 
โครงการ ดังนั้นขอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการเร่งใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ เพราะเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วมาเร่งใช้ในภายหลัง ฝ่ายการเงินจะ
ดำเนินการเบิกจ่ายให้ไม่ทัน เพราะต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอน ดังนั้นหากคุณครูท่าน
ใดที่จะต้องการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการของตนเองเต็มจำนวน ขอให้เร่งดำเนินการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถตรวจสอบเงินงบประมาณในโครงการ
ของตนเองได้จากรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน ที่ฝ่ายการเงินอัพโหลด
ลงคิวอาร์โค๊ด  

นางนิตยา   2. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายบริหารงงานงบประมาณได้แจ้งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการและแจ้งให้รองผู้อำนวยการฯได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
โดยตัวโครงการเพื่อเสนอขอเงินงบประมาณ 2564 ขอให้ส่งเป็นไฟล์เท่านั้น และรายงาน
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำรายงาน
โครงการจำนวน 2 เล่ม โดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย และรองผู้อำนวยการฯที่คุมฝ่ายนั้น ๆ 
มาให้เรียบร้อย ขอให้นำไฟล์โครงการ และรายงานโครงการ ขอให้ดำเนินการไลด์ลงใส่ซีดี 
และแยกแผ่นมาให้เรียบร้อย ทั้งสองงานขอให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 16 ตุลาคม 
2563 
โครงการของปีงบประมาณ 2564 คุณครูนิตยาได้ให้รายชื่อแก่รองผู้อำนวยการฯที่ควบคุม
ฝ่ายแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อย และ
รายงานโครงการของปีงบประมาณ 2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม 
จำนวน 2 เล่ม และปริ้นสีให้เรียบร้อย พร้อมส่งไฟล์รายงานไลน์ใส่แผ่นซีดีมาให้ด้วย  

นางสาวมัทนา   3. การตรวจสอบพัสดุประจำปี  
ในช่วงนี้จะมีการตรวจสอบพัสดุประจำ ดังนั้นห้องไหนที่มีครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้แล้ว ขอให้ยกไปไว้ที่ห้องแผนงานและงบประมาณ เพื่องานพัสดุ
จะได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื ่อจำหน่ายออกต่อไป ขอให้คุณครูที ่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563  

รองฯอัมพา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าฝ่าย และรองผู้อำนวยการฯ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีค่ะ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 งานพัสดุจะแจกรายการพัสดุ ครุภัณฑ์ที่
จะต้องดำเนินการตรวจสอบให้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าฝ่าย ให้ดำเนินการแจกจ่าย 
หรือมอบหมายให้คุณครูภายในฝ่าย หรือภายในกลุ่มสาระฯช่วยดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

สิบเอกชาญโรจน์  ขอเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปี ขอให้คณะกรรมการที่ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ช่วยตรวจสอบอย่างจริงจัง เนื ่องจากพัสดุของโรงเรียนค่อนข้างเยอะ การ
ตรวจสอบอย่างจริงจังจะทำให้เราทราบข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดการพัสดุ และให้
เจ้าหน้าที่งานพัสดุให้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ที่ไม่สามารถใช้งานได้ออก
จากทะเบียนพัสดุของโรงเรียน  

รองฯอัมพา  4. การยืมเงิน 
  ในช่วง 3 เดือนแรกนี้ ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากอบจ. โรงเรียนจึง

จำเป็นที่จะต้องดำเนินการยืมเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาเพ่ือใช้จ่ายก่อน ตามท่ี              
ทุกท่านได้... 
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  ทุกท่านได้รับทราบจากเอกสารในคิวอาร์โค๊ดจะมีทั้งหมด 9 โครงการ 11 กิจกรรม  
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
2. โครงการค่าอุปโภค ค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 405,900 บาท 
3. โครงการ 8กลุ่มสาระฯ เพ่ือจ้างครูพิเศษ จำนวน 520,000 บาท และซื้อสื่อ

การเรียนการสอน 90,000 บาท และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 62,400 บาท  
4. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี 
5. โครงการพัฒนาระบบICT จำนวน 134,300 บาท 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 190,000 บาท  
7. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารแระกอบ  
8. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 216,860 บาท 
9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100,000 บาท  

รองฯนพสร   3.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีเรื่องที่จะชี้แจงทั้งหมด 4 เรื่อง ขอเชิญคุณครูณัฐนันท์เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดค่ะ 

นางสาวณัฐนันท์  1. แนะนำบุคลากรจำนวน 2 ราย 
1.1 นางสานอรมาศ  แสนสาคร  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1.2 นางภัสร์ชนกพร บุษบงค์ ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย 
1.3 นางสาวกุลปรียา  บันลือฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย 

   2. บันทึกข้อตกลง 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้แจกบันทึกข้อตกลงให้คุณครูทุกท่านจำนวน 2 ฉบับ ขอให้คุณครู
เซ็นต์ชื่อและนำส่งคืนที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เรียบร้อยค่ะ   

  3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ 
  ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว คำสั่งเลขที่ 151/2563 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำหปีการศึกษา 
2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคลจะมีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจง 
ให้ข้าราชการครูได้รับทราบ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  

รองฯนพสร  ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดเรื่องบันทึกข้อตกลง ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้แจกบันทึกข้อตกลงให้
คุณครูทุกท่านจำนวน 2 ใบ โดยข้อตกลงใบที ่ 1 เป็นข้อตกลงที ่ท่านตกลงกับท่าน
ผู้อำนวยการฯ ส่วนใบที่ 2 เป็นข้อตกลงที่คุณครูได้มีมติร่วมกันเมื่อครั้งที่ผ่านมา โดยคุณครู
ยินดีที่จะให้ท่านผู้อำนวยการฯพิจารณาเม็ดเงินที่เหลือ การประเมินขั้น และประเมิน
เปอร์เซ็นต์ความดีความชอบ ให้เป็นอำนาจของท่านผู้อำนวยการฯที่จะพิจารณาและปรับ
เม็ดเงินในจำนวนนั้นให้หมด ซึ่งเป็นมติของปีงบประมาณ 2563 แต่ใบที่ได้แจกให้คุณครู
ทุกท่านเป็นปีงบประมาณ2564 เพ่ือให้คุณครูทุกท่านยังเห็นชอบกับมติที่ได้ประชุมเรื่องนี้
หรือไม่ ขอให้คุณครูทุกท่านร่วมลงมติที่ประชุม เมื่อคุณครูทุกท่านเซ็นต์ชื่อเรียบร้อยแล้วให้
ส่งบันทึกข้อตกลงที่คุณครูณัฐนันท์ค่ะ ส่วนเรื่องที่สามที่คุณครูณัฐนันท์ได้ชี้แจงไปเกี่ยวกับ
การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ส่วนรายละเอียดนั้นจะเชิญข้าราชการครูระดับ คศ.1 
เป็นต้นไป ประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการประเมินนี้จะเป็นการประเมินปีละ 1 
ครั้ง หากคุณครูท่านใดที่ไม่รับการประเมินสามารถทำบันทึกข้อความขอไม่เข้ารับการ
ประเมิน เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้รับทราบ  

 
4. การมา... 
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  4. การมาปฏิบัติราชการ 
  การเซ็นชื่อ การลา การขออนุญาต การลาทุกประเภท  เช่น การลาป่วย ให้ส่งใบลาป่วยให้

วันแรกที่มาปฏิบัติงาน การลากิจและลาพักผ่อน ขอให้ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 
วัน และได้รับอนุญาตจากท่านผู้อำนวยการฯเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถลากิจและลา
พักผ่อนได้ แต่ถ้าจะต้องลากจิกะทันหัน ซึ่งให้โทรมาลากิจกับท่านผู้อำนวยการฯ เพ่ือแจ้งให้
ท่านผู้อำนวยการฯได้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อจัดครูเข้าสอนแทน 
แจ้งรองผู้อำนวยการฯที่ควบคุมฝ่ายบริหารงานบุคคล คือรองฯนพสร เพื่อฝ่ายบริหารงาน
บุคคลได้รับทราบ และกรอกลงในบัญชีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง การขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน หากอยู่ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่การสอน คุณครูจะต้องจัดทำการสอน
แทนให้เรียบร้อย โดยผ่านหัวหน้ากลุ ่มสาระฯ และรองฯผู ้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ แล้วให้มาเขียนเล่มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และนำเสนอให้ท่ าน
ผู้อำนวยการฯเซ็นต์อนุญาตให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนได้  

   3.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   1. กิจกรรมหน้าเสาธง 

ขอให้คุณครูที ่ปรึกษาทุกท่านช่วยกำกับ ดูแลนักเรียน ให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น              
การร้องเพลงชาติ และกิจกรรมน้องเคารพพ่ี รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เต็มที่ และตั้งใจ
เข้าร่วมและทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน 

   3.4 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นางสาวธนัชพร   1. โครงการจัดสรรเงินอุกหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขพิเศษ 

คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้นจะได้รับเอกสารจำนวน 3 ฉบับ 1. คู่มือปฏิบัติงาน
เล่มสีเขียว 2.คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเล่มสีขมพู  3. แบบฟอร์ม กพข.01 ในภาค
เรียนที่ 1 โรงเรียนไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ในภาคเรียนที่สองระบบจะเปิดอีกครั้ง 
จึงขอความร่วมมือให้คุณครุที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วยกรอกข้อมูล
นักเรียนในแบบฟอร์ม กพข.01 เพื่อมอบให้ผู ้ที ่รับผิดชอบได้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบต่อไป คุณครูที่ปรึกษาสามารถดูตัวอย่างได้ที่คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเล่มสีชมพู 

รองฯลัดดาวัลย์  จากการประชุมเมื่อครั้งที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา 
เจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาฯ คุณศดานัน ได้มาชี้แจงรายละเอียดพริ้มทั้งแจกแบบฟอร์ม
เรื่องทุนเสมอภาค และได้ชี้แจงขอให้คุณครูกรอกเอกสารเมื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำ
รายละเอียดที่คุณครูกรอกนั้นมาลงในระบบสารสนเทศ และได้ให้คณะกรรมการฯคัดเลือก
นักเรียนเพื่อรับทุนนักเรียนเสมอภาค ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 แอดมินได้ให้Username และ
password ให้แก่คุณครูที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และคุณครูได้มีการกรอกข้อมูลลงในระบบ
ไปบางวส่วนแล้ว แต่ยังขาดแบบฟอร์มกพข.01 ดังนั้นเมื่อในภาคเรียนที่ 2 ขอให้คุณครูที่
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนกรอกข้อมูลได้เลยตามUsername และpassword ที่แอดมินได้แจก 
แต่ในระบบให้โรงเรียบนดำเนินการกรอกข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษาฯจำนวน 5 
คน ถ้าโรงเรียนไม่กรอกข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ทางแอดมินจะไม่สามารถ
เข้าไปดำเนินการอื ่น ๆ ในระบบได้ จึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปช่วย
ดำเนินการกรอกข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จะให้ผู้ที่รับผิดชอบนำแบบฟอร์ม
ไปให้ค่ะ  

นางสาวอำไพ  2. การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้น ในการ 

ดำเนินการ... 
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ดำเนินการจัดทำหลักสูตรในระยะที่สองนั้น เป็นการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ในการวิเคราะห์ตัวหลักสูตรเพื่อเลือกสมรรถนะที่จำเป็น โดยได้แบ่งตัวสมรรถนะ
แต่ละกลุ่มสาระฯ จะมีทั้งหมด 10 สมรรถนะและได้จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้แบ่ง
สมรรถนะให้แต่ละกลุ่มวสาระฯเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละกลุ่มสาระฯจะรับผิดชอบสมรรถนะ
อะไรบ้าง สิ่งที่คุณครูจะต้องไปดำเนินการคือการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียน ซึ่งได้มอบไฟล์เอกสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
โรงเรียนให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลาคม 
2563 เพื่อพิจารณาร่วมกันในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร  

รองฯลัดดาวัลย์  สืบเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
ดังนั้นจึงต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะหลั กทั้ง 10 
สมรรถนะของจังหวัดกาญจนบุรี สิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปแล้วคือการกำหนดสมรรถนะ
หลักของแต่ละกลุ่มสาระฯไปเรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดอีก
ครั่งในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ในแต่ละกลุ่มสาระฯจะรับผิดชอบหนึ่งสมรรถนะ แต่ใน
ระยะเวลาสามปีนักเรียนจะได้รับการประเมินท้ัง 10 สมรรถนะ 

นางกนกวรรณ   3. การประกันคุณภายภายใน 
งานประกันได้แจกคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการจัดทำแฟ้มข้อมูลเอกสาร หลักฐานของงาน
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 คุณครูทุกท่านจะได้รับผิดชอบทั้ง 3 มาตรฐาน และได้
แยกรายชื่อตามประเด็นการพิจารณา คุณครูทุกท่านสามารถดูรายชื่อได้จากคำสั่งที่ได้แจก
ไป การประกาศค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาได้ดำเนินการอัพ
โหลดไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว คุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปดูค่าเป้าหมาย
แต่ละประเด็นพิจารณาที่เว็บไซต์ของโรงเรียนได้ สำหรับในปี2563 งานประกันสือบ
เนื่องจากวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นมา คุณครูทุกท่านได้รับการอบรมงานประกัน
คุณภาพภายในที่อบจ.กจ.นั้น วิทยากรดร.สาโรจน์ ได้ให้โรงเรียนมาดำเนินการวิเคราะห์
ประเด็นพิจารณา ตามท่ีได้แบ่งกลุ่มกันร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการพิจารณา ตัวบ่งชี้ไหนที่
จะไปช่วยสนับสนุนแต่ละประเด็น แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและประมวลผล ในปีนี้ตาม
ตาราง ประเด็นที่หนึ่งผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารและเรียนรู้มากข้ึนในเอกสารนี้จะบอกว่า
ตัวชี้วัดอะไรที่จะสนับสนุน ผู้รับผิดชอบนั้นจะต้องดำเนินการรวบรวมหลักฐานตามตาราง
แหล่งข้อมูล วิธีการประเมินแต่ละประเด็นอาจจะไม่เหมือนกัน เอกสารการวิเคราะห์ตาราง
มาตรฐานงานประกันฯได้นำอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว คุณครูสามารถไป
ดาวน์โหลดเพ่ือนำมาศึกษาได้ เมื่อคุณครูได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วงานประกันจะ
แจกเรื่องมือที่จะให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการวิเคราะห์เป็นร้อยละ เหมือนในปีที่แล้วที่เคย
ได้แจกให้คุณครูได้ทำขอให้คุณครูใส่ค่าร้อยละและส่งกลับคืนให้งานประกันฯ  จะมี
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นคณะบริหาร จะกำหนดวันที่จะติดตามและ
ตรวจสอบอีกครั้ง จึงจฃขอแจ้งให้คุณครูทุกท่านได้รับทราบ  

นางณิศศา   4. งานวัดผลประเมินผล 
การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส ขณะนี้คุณครูที่ปรึกษาเดิมได้ส่งมอบสมุดพกนักเรียนให้
คุณครูที่ปรึกษาใหม่แล้วหรือยัง งานทะเบียนวัดผลเคยแจ้งให้รับทราบแล้วว่ายังไม่ให้ส่งมอ
จนกว่านักเรียนจะแก้ผลการเรียน 0,ร,มส ให้เสร็จสิ้น ดังนั้นจึงถือว่ายังเป็นความรับผิดชอบ
ของคุณครูที่ปรึกษาเก่าอยู่ เรื่องการสอบกลางภาค สำหรับครั้งต่อไปโรงเรียนจะไม่มีการจัด 

สอบกลางภาค... 
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สอบกลางภาคแล้ว แต่โรงเรียนยังต้องสอบกลางภาคต่อไป แต่ให้คุณครูนั้นดำเนินการจัด
สอบกลางภาคเอง ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯให้ดำเนินการกำกับ และติดตาม
ให้คุณครูภายในกลุ่มสาระฯจัดสอบกลางภาคเอง 

สิบเอกชาญโรจน์  เนื่องจากในปีนี้มีการแพร้ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่มีการสอบกลางภาค 
เพราะระยะเวลาการเรียนไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงจะไม่มีการสอบกลางภาค
โดยให้คุณครูแต่ละรายวิชาจัดสอบกลางภาคเอง ดังนั้นจึงขอชี้แจงให้คุณครูได้รับทราบว่า
การสอบกลางภาคยังมีอยู่แต่จะให้คุณครูนั้นจัดสอบเอง เฉพาะในปการศึกษานี้เท่านั้น  

นางณิศศา  จะยกเลิกการสอบกลางภาคเรียนเลยค่ะ ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงนี้ค่ะ 
สิบเอกชาญโรจน์  ถ้าฝ่ายบริหารงานวิชาการไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรครับ แต่สิ ่งที่เป็นห่วงคือเรื ่องคะแนน                 

หากคุณครูทุกท่านไม่มีปัญหาก็สามารถดำเนินการได้ แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องคะแนน  
นางณิศศา  คุณครูทุกท่านเห็นควรอย่างไรค่ะ หรือว่าจะดำเนินการสอบ จากที่ได้ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการได้มีการกำหนดให้ไม่มีการสอบกลางภาค คือยกเลิกการจัดสอบกลางภาค แต่ให้
คุณครูดำเนินการจัดสอบเอง เนื่องจากตามระเบียบนั้นจะจัดสอบหรือไม่ก็ได้ 

รองฯลัดดาวัลย์  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการสอบกลางภาคนั้นใน
ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ในภาคเรียนที่ 2 นั้นคุณครู
ทุกท่านยังต้องมีคะแนนการสอบกลางภาคของนักเรียนเพื่อนำมาประเมินตัวชี้วัด ขอให้
คุณครูดำเนินการจัดสอบกลางภาคเองตามตัวชี้วัด จะเก็บคะแนนเป็นรูปแบบใดก็ได้แต่
จะต้องมีคะแนนการสอบกลางภาคของนักเรียน  เพื่อนำมากรอกใน ปถ05/1 ให้หัวหน้า
กลุ ่มสาระฯดำเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อย ส่วนในปีการศึกษา 2564 จะมีการ
ดำเนินการอย่างไรนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังนั้นจึงขอดูก่อนว่าเทอมที่ 2 นั้นผลคะแนน
จะเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้นำมาวางแผนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

นางสาวณิชาภา  5. การบันทึกผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการจะมีไฟล์บันทึกผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กับหัวหน้ากลุ่ม

สาระฯทุกท่าน เพื่อนำนำมาเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมงานทักษะทางวิชาการ และเป็น
ฐานข้อมูลให้คุณครูที่ต้องการนำไปเป็นข้อมูลในงานของตนเอง ในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วย
รายงานการแข่งขันและประเภทการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่เข้าร่วม 

 รองฯลัดดาวัลย์  คุณครูในแต่กลุ่มสาระฯที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการเมื่อท่านดำเนินการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านจัดทำบันทึกเพ่ือรายงานให้ท่านปู้อำนวยการ
ฯได้รับทราบในเบื ้องต้นก่อน พร้อมทั ้งกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและนำส่งที ่ฝ ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการจะดำเนินการจัดเก็บเพื ่อนำมาจัดทำเป็น
ทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  

   6. การจัดการเรียนการสอน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดตารางสอนให้คุณครูห้องไหนขอให้คุณครูสอนตามตารางที่ได้ระบุ
ไว้ และคุณครูที่รับสอนแทน ถ้าตารางสอนแจ้งว่าให้คุณครูสอนห้องไหนก็ขอให้ไปสอนตาม
ตารางสอน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
นางสาวนพสร  1.บันทึกข้อตกลงเรื่อง ในกรณีที่มีเม็ดเงินเหลือคุณครูทุกท่านยินดีให้ท่านผู้อำนวยการฯ

พิจารณาและปรับเม็ดเงินในจำนวนนั้นให้หมด ขอมติที่ประชุมค่ะ 
คุณครูทุกท่าน   มติที่ประชุม เห็นชอบ    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

รองฯอัมพา... 



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

……………………………………………. 
(นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รองฯอัมพา   1.ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น 
กรมจะเปิดระบบระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ ่น ขณะนี้ระบบยังเข้าใช้งานไม่ได้
เนื่องจากโปรแกรมยังใหม่ ฝ่ายแผนงานนได้รายงานไปเมื่อศุกร์ที ่แล้ว เฉพาะนักเรียน
ซ้ำซ้อนทั้งหมด 9 คน โดยเป็นนักเรียน สพฐ. จากที่ได้สำรวจแล้วนั้นทั้ง 9 คนนี้มีตัว 7 คน 
และขาดเรียนนาน 2 คน ดังนั้นครูชิโนรสและครูพิสิษฐ์จะแจกข้อมูลนักเรียนทุกห้อง ให้
คุณครูช่วยตรวจสอบหากมีนักเรียนที่ออกไปแล้วให้คุณครูขีดฆ่า ขอเน้นย้ำให้ตรวจสอบ
เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนเท่านั้น หากมีนักเรียนเพ่ิมก็ให้เขียนชื่อนักเรียนที่เพ่ิมมาด้วย พร้อม
ทั้งแนบเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของนักเรียน นักเรียนต่างด้าวให้กรอก
รหัสประจำตัว สามารถมาติดต่อขอรหัสนักเรียนได้ที่ครูพงศ์พันธุ์   

 

เลิกประชุม  เวลา  18.20 น. 
 
 
 
 

 

   


