
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่  ๒๙  เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องโสตทศันศกึษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

…………………………………………………. 
 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายสถาพร  ไทยกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  คร ู
3. นางมีนา  ทองประดับ   คร ู
4. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  คร ู
5. นางรสสุคนธ์   โยธา   คร ู
6. นางสาวปริชญา  นะนุ่น   คร ู
7. นางปัทมา  ขาวเผือก   คร ู
8. นายปิยชน  สินไชย   คร ู
9. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง  คร ู
10. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์  คร ู
11. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์  คร ู
12. นางผ่องใส  อั้นเต้ง   คร ู
13. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์  คร ู
14. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์  คร ู
15. นางถนอมสิน  ชัยชนะ   คร ู
16. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้   คร ู
17. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด  คร ู
18. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี  คร ู
19. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์  คร ู
20. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  คร ู
21. นางพิมพ์พร  คงประสม   คร ู
22. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ   คร ู
23. นายสมหมาย  ทองแป้น   คร ู
24. นายวัชระ  เจนภักดีกุล   คร ู
25. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว   พนักงานราชการ 
26. นางกนกพร  ช่วยเกิด   ครูอัตราจ้าง 
27. นางสาวสุธิดา  รองเมือง   ครูอัตราจ้าง 
28. นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาววันดี  สิทธิการ   ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(ไปพบแพทย์) 
2. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  ลากิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสถาพร  ไทยกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประธานในการประชุม  

กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ท าให้การจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดไปจนถึงคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองทุกท่าน 

ที่ประชุม รบัทราบ    .       
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ประชุมพิจารณาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
 

ที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งผลการทดสอบ

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ดังนี้ 
 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ค่าเฉลี่ย
รวม คะแนนเฉลี่ย 

(ปรนัย) 
คะแนนเฉลี่ย 

(อัตนัย) 
คะแนนเฉลี่ย 

(รวม) 

๖๖ ๓๘.๙๔ ๑๐.๒๒ ๓๖.๑๖ ๒๖.๖๓ ๒๘.๕๖ ๓๔.๓๕ ๓๔.๖๘ 

  
  การจัดล าดับผลการสอบฯ   
  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    ล าดับที่  ๑๐๙ 
  ระดับขนาดโรงเรียน  (ขนาดกลาง)   ล าดับที่  ๖๕ 
  ระดับเครือข่ายสถานศึกษา (อันดามันเจริญวิทย์) ล าดับที่  ๗ 

๒) การเปรียบเทียบ... 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐  และ ๒๕๖๑ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ปีการศึกษา ผลต่าง ระดับเขต ผลต่าง ระดับประเทศ  ผลต่าง 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ 

– 
๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ โรงเรียน 
- เขต 
๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ โรงเรียน 
-ประเทศ 
๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๔๙.๐๑ ๔๙.๔๒ ๔๙.๑๖ -๐.๒๖ ๔๖.๗๖ ๕๔.๕๓ -๕.๓๗ ๔๖.๕๘ ๕๕.๙๐ -๖.๗๔ 

คณิตศาสตร ์ ๓๘.๕ ๓๔.๕๕ ๒๘.๕๖ -๕.๙๙ ๓๕.๐๕ ๓๓.๖๖ -๕.๑๐ ๓๗.๑๒ ๓๗.๕๐ -๘.๙๔ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๕.๓๘ ๓๙.๐๐ ๓๔.๓๕ -๔.๖๕ ๓๘.๐๕ ๓๘.๗๒ -๔.๓๗ ๓๙.๑๒ ๓๙.๙๓ -๕.๕๘ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๓๘ ๒๖.๐๙ ๒๖.๖๓ ๐.๕๔ ๓๑.๑๘ ๓๒.๓๘ -๕.๗๕ ๓๖.๓๔ ๓๙.๒๔ -๑๒.๖๑ 

รวม 
(เฉลี่ย ๔ วิชา) 

๓๙.๖๒ ๓๗.๒๖ ๓๔.๖๘ -๒.๕๙ ๓๗.๗๖ ๓๙.๘๒ -๕.๑๕ ๓๙.๗๙ ๔๓.๑๔ -๘.๔๗ 
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การเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 

ผลการสอบ... 
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๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

ชั้นมัธยมศึกษา ม.3  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐  และ ๒๕๖๑ 

การเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

กลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ผลต่าง 
ระดับ
เขต 

ผลต่าง ระดับ ผลต่าง 
2560-
2561 

โรงเรียน-
เขต 

ประเทศ 
โรงเรียน-
ประเทศ 

1. ภาษาไทย 40.52 45.81 49.71 3.9 50 -0.29 54.42 -4.71 
2. คณิตศาสตร์ 21.48 23.25 24.82 1.57 24.77 0.05 30.04 -5.22 
3. วิทยาศาสตร์ 31.19 29.65 33.00 3.35 33.32 -0.32 36.1 -3.1 
4. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

23.63 27.94 24.53 -3.41 26.34 -1.81 29.45 -4.92 

ผลรวม (เฉลี่ย 4 วิชา) 32.48 31.66 33.02 1.35 33.61 -0.5925 37.5025 -4.49 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00 49.16 

28.56 34.35 
26.63 

34.68 

54.53 

33.66 38.72 
32.38 

39.82 

55.9 

37.5 39.93 39.24 43.14 

ผลการสอบ ๐-net ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่ และประเทศ 

โรงเรียน 

เขตพ้ืนที ่

ประเทศ 

การเปรียบเทียบ... 
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1) รัฐมน 
2)  
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การเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 

0
10
20
30
40
50
60

49.71 

24.82 

33 

24.53 
33.02 

50 

24.77 
33.32 26.34 

33.61 

54.42 

30.04 36.1 29.45 
37.50 

ผลการสอบ ๐-net ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

โรงเรียน 

เขตพ้ืนที ่

ประเทศ 

๓) รัฐมนตรี... 



- 6 - 

๓) รัฐมนตรีชื่นชมผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกต าแหน่ง  ทีช่่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนจน
ส่งผลให้คะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2561  สูงข้ึน 
      นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  ขอชื่นชมท่าน ผู้บริหารทุกระดับ
โดยเฉพาะเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งหน้าที่ ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลให้คะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น ซึ่งน่าจะมาจากปัจจัย 
ดังนี้ 

1) คุณครูทุกท่านได้ทุ่มเทมุ่งม่ันในการจัดการเรียนการสอนอย่างหนัก แม้ใน
ถิ่นทุรกันดารและในโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น  

2) ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ทั้งทีมบริหารโรงเรียน 
ทีมบริหารเขตพ้ืนที่และทีมบริหารส่วนกลาง สพฐ.  

3) นโยบายลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน (จนท.ธุรการ)  
4) การพัฒนาครูด้วยคูปองครู 270,000 คน 
5) การได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ (New DLTV)  
6) การปรับการสอนเป็น Active Learning ของครู  
7) การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
8) การพัฒนางานของครูด้วยกระบวนการ PLC แก้ปัญหานักเรียน  
9) การลงพ้ืนที่ของ ผอ.สพท.  
10) การอบรมพัฒนาครู Boot Camp 17,000 คน  
11) ขอขอบคุณภาคเอกชน ได้แก่ โครงการ CONNEXT ED โครงการ 

Partnership School และทุกกิจกรรมที่ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อย
โอกาส  

12) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ จชต. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

13) ความส าเร็จของศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

14) เครือข่ายครูทางวิชาการทุกเครือข่าย 
15) การจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานInternet ความเร็วสูงทุกโรงเรียน  
16) การบริการทบทวนบทเรียนและเสริมทักษะในการท าข้อสอบจากติวฟรี

ดอทคอม  
17) การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี 

และห้องเรียนอาชีพ ตลอดจนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
ชายแดนใต้ 

      ในปีการศึกษาหน้ารัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ สพฐ. ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเพ่ือกระจายโอกาสทางคุณภาพการศึกษาให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ เชื่อว่าปีการศึกษา
หน้าคุณภาพการศึกษาจะมีการยกระดับได้อย่างทั่วถึงและมากข้ึนอย่างแน่นอน   และเชื่อว่าผลการทดสอบ O-NET 
ปีนี้ จะเป็นสัญญาณในทางที่ดีในอนาคตของ สพฐ. ต่อไป 
 

ผลการทดสอบ... 
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ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561  
1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 
สรุปได้ดังนี้  
- คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปี

การศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน 3.21) 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษา 2560 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน 9.32, 2.74, 
0.70 และ 0.10 ตามล าดับ 

2) ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2559, 2560 และ 2561 (ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา) สรุปได้ดังนี้  
- คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงในปีการศึกษา 

2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (คะแนน
เฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 3.17) 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงในปี 2560 และสูงขึ้นในปี 2561  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยลดลงในปีการศึกษา 
2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (คะแนน
เฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 9.32)  

กลุ่มบริหารวิชาการจะส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ O-NET  ให้ครูผู้สอน   
เพ่ือจัดท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา ทางอีเมล์  โดยให้ครูผู้สอนส่งกลุ่มวิชาการภายใน
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 

ที่ประชุม รับทราบ     

  ๓.1.2 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ปีการศึกษา 2561 

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( NT: National Test) 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมิณคุณภาพของ
การเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 - ป.6 โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับ
การทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้  การคิดค านวณ  
ความสามารถด้านเหตุผล  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการสอบ 
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  และประกาศผล วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
 
 
 

กลุ่มบริหาร... 
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       กลุ่มบริหารวิชาการจะส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ NT  ให้ครูผู้สอน   
เพ่ือจัดท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา ทางอีเมล์  โดยให้ครูผู้สอนส่งกลุ่มวิชาการภายใน
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

  

ที่ประชุม รับทราบ     

 ๓.๑.๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ดังนี้ 
 

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามสมรรถนะ ระดับผลการทดสอบจ าแนกตาม
ความสามารถ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่านรู้
เรื่อง 

รวม ๒ 
สมรรถนะ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

๓๔.๕๕ ๖๙.๑๐ ๒๘.๑๗ ๕๖.๓๔ ๖๒.๗๒ ๖๒.๗๒ ดี ดี ดี 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การจัดล าดับผลการสอบฯ   
  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    ล าดับที่  ๘๖ 
  ระดับขนาดโรงเรียน  (ขนาดใหญ่พิเศษ)  ล าดับที่  ๕ 
  ระดับเครือข่ายสถานศึกษา (อันดามันเจริญวิทย์) ล าดับที่  ๗ 

 

๓.๑.๔ สรุปการ... 
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         ๓.๑.๔ สรุปการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 

    สรุปจ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับ จ านวนทั้งหมด จ านวนที่จบ ร้อยละ หมายเหตุ 

ปฐมวัย ๒๖ คน ๒๖ คน ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๗๒ คน ๗๒ คน ๑๐๐ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓ คน ๓๖ คน ๘๓.๗๒ - นักเรียนแขวนลอย 
๖ คน 

- ไม่จบ ๑ คน 

 

ที่ประชุม รับทราบ     

   ๓.๑.๕ รายการหนังสือเรียน 

    ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 
๒๑๔,๑๙๕  บาท โดยมีมูลค่าหนังสือต่อชุด ดังนี้ 
  ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐   บาท/คน/ปี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๒๕ บาท/คน/ปี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๑๘   บาท/คน/ปี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๒๒  บาท/คน/ปี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๗๓ บาท/คน/ปี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘๐๖ บาท/คน/ปี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๑๘ บาท/คน/ปี 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗๖๔ บาท/คน/ปี 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๗๗ บาท/คน/ปี 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๔๙ บาท/คน/ปี 
   กลุ่มบริหารวิชาการได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือไปแล้ว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น   
441,360 บาท  ซึ่งประมาณเกินงบประมาณท่ีได้รับมา ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาใหม่ เพื่อให้มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 
ที่ประชุม รับทราบ     

 

 

๓.๑.๖ สรุปผล... 



- 10 - 

   ๓.๑.๖ สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝึมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและ
รอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลส าเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัด
การศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
และบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ให้ 
สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป 
โดยมีหลักการของกิจกรรมดังนี้  

1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับชาติ  โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค          

2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และ 
ศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพ้ืนที่       
การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์          

3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  
ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และ
ควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ          

4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ 
เทคโนโลยี ของนักเรียน     ปีการศึกษา 2561”          

5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับ 
เกยีรติบัตรเป็นระดับชาติ          

6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ 
ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรม
ไป  

การจัดกลุ่มการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้          
1. กลุ่มวิชาการ จัดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับชาติ โดย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ          
2. กลุ่มเทคโนโลยี จัดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับชาติ โดย ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ          
3. กลุ่มศิลปหัตถกรรม จัดแข่งระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับชาติ โดย ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ   
 
 
 
 
 
 

สรุปผล... 
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 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
1 ปฐมวัย 1 รายการ     
2 ภาษาไทย 9 รายการ 1 รายการ 4 รายการ 
3 คณิตศาสตร์ 9 รายการ 3 รายการ 1 รายการ 
4 วิทยาศาสตร์ 2 รายการ 1 รายการ   
5 นักบินน้อย 2 รายการ     
6 สังคมศึกษาฯ 2 รายการ 2 รายการ   
7 สุขศึกษาฯ   2 รายการ   
8 ศิลปะ 15 รายการ 10 รายการ 2 รายการ 
9 การงานอาชีพ 6 รายการ 2 รายการ   

10 ภาษาต่างประเทศ 2 รายการ     
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 รายการ     
12 การศึกษาพิเศษ 9 รายการ     
  รวม 59 รายการ 21 รายการ 7 รายการ 

 
 

 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม 
1 ปฐมวัย   1 รายการ     
2 ภาษาไทย 7 รายการ 3 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 
3 คณิตศาสตร์ 2 รายการ 3 รายการ 4 รายการ 4 รายการ 
4 วิทยาศาสตร์  1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ   
5 นักบินน้อย     2 รายการ   
6 สังคมศึกษาฯ 3 รายการ 1 รายการ     
7 สุขศึกษาฯ   1 รายการ 1 รายการ   
8 ศิลปะ 19 รายการ 7 รายการ     
9 การงานอาชีพ 6 รายการ 2 รายการ     

10 ภาษาต่างประเทศ   1 รายการ 1 รายการ   
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 รายการ 1 รายการ     
12 การศึกษาพิเศษ 8 รายการ       
  รวม 47 รายการ 21 รายการ 10 รายการ 5 รายการ 

 

สรุปผลการ... 
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 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ นักเรียน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน รางวัล 
๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
เหรียญทอง 

2 1. เด็กหญิงพัทธิดา  เซ่งเกลื่อน 
  

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 

3 1. เด็กชายธัญเทพ  สิริ 
  

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 

4 1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

เหรียญเงิน 

5 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
6 1. เด็กหญิงพรรณนิตา  หีบเพชร 

2. เด็กหญิงสิริพร  ไพมณี 
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  เพ็งช่วย 

การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญ
ทองแดง 

7 1. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติคุณ
2. เด็กหญิงณัฐิดา  รัตนแก้ว 
 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

เหรียญ
ทองแดง 

8 1. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์ 
  

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 

เหรียญ
ทองแดง 

9 1. เด็กหญิงภัทรมน  กองแก้ว 
2. เด็กชายภาคภูมิ  พูดเพราะ 
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คตนาเคน 
  

การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.
3 

เหรียญ
ทองแดง 

10 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ราชภักดี 
2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ 
(๘ บท) ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๓.๑.๖ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก าหนดดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดย

ขั้นพ้ืนฐาน... 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และก าหนดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลทางระบบ 
My Office หรือบันทึกด้วย CD 

   ดังนั้น ขอให้ครูทุกท่านจัดท ารายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Self-
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ โดยกลุ่ม
บริหารวิชาการจะส่งไฟล์รูปแบบเล่มให้ทางอีเมล์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 ค่าอาหารกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค่าอาหารกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   

คงเหลือจากเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 3,974 บาท และได้รับจากคุณครูในเดือนมีนาคม จ านวน 5,500 บาท   
รวมเป็นเงิน 9,474 บาท แต่ในวันที่ 26 มีนาคม ได้มีการจ่ายค่าอาหารพิเศษของครูไป จ านวน 2,790 บาท      
จึงมีเงินอาหารคงเหลือจ านวน 6,684 บาท     

ที่ประชุม รับทราบ     
   

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ า  หรือ

สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งรายชื่อข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้น  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  ตามค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ที่  ๑๑๗/๒๕๖๒  ซึ่งมีข้าราชการครูฯ  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จ านวน  ๑  ราย  คือ  
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด   

 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.3.2 การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ส่งส าเนาหนังสือ สพฐ. 

ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๖๙๙  ลงวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยขอซักซ้อมความเข้าในกรณีไม่เห็นด้วย
และเคลื่อนไหวต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  โดยนัดหมายในการแสดงออกด้วยการแต่ง
กายชุดด าในวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  นั้น  บัดนี้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถแสดง     
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการ
กฤษฎีกา  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไม่มีนโยบายห้ามแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  แต่ต้องแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ก าหนด  ไม่ควรแสดงออกท่ี
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการ  ซึ่งอาจเป็นการกระท าผิดต่อวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอาญา 

ที่ประชุม รับทราบ     

๓.๓.๓ การขอรับ... 
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3.3.3 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตร  และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ด าเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  เพื่อยก
ย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐ ปี  จนเกษียณอายุการท างาน  ได้มีโอกาสเข้า
เฝ้าฯ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ือรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และเงินช่วยเหลือ    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะมีอายุครบ  ๖๐ ปีบริบูรณ์  ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒  ทราบ  หากมีคุณสมบัติครบ  
สามารถยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ  ภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเครื่องหมายฯ  
ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา   

ที่ประชุม รับทราบ     

3.3.4 แจ้งตรวจสอบข้อมูลการติดต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งแก้ไขข้อมูลที่งานธุรการก่อนปิดภาคเรียน เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างปิดภาคเรียน (เอกสารหมายเลข ๒) 
 

ที่ประชุม รับทราบ               

3.3.5 สรุปการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ส่งไฟล์แบบฟอร์มการพัฒนาตนเองให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แล้ว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรอกข้อมูลการพัฒนาตนเอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วส่งกลับเป็นไฟล์ Word ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล      
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๓) 
 

ที่ประชุม รับทราบ         

๓.๓.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  (เอกสารหมายเลข ๔) 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 ก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  ในปี ๒๕๖๒ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  

และเม่ือวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเก่ียวกับเรื่องก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษ  ในปี ๒๕๖๒  แล้วมีมติ  ดังนี้ 

1) ก าหนดให้วันจันทร์ที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็น
กรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒  เพ่ือให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และพสก
นิกรในทุกภาคส่วน  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  และร่วมถวายพระพระ
ชัยมงคลในช่วงเวลาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ 

 

๒) ก าหนดใน... 



- 15 - 

2) ก าหนดในวันศุกร์ที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็น
กรณีพิเศษ  ในปี ๒๕๖๒  เพ่ือให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และ  
พสกนิกรในทุกภาคส่วน  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมงานและการ
ซ้อมการด าเนินการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่าง
พร้อมเพรียงกัน  รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนไดม้ีวันหยุดต่อเนื่องในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ด้วย 

3) ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงิน  และภาคเอกชน  ให้
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และกระทรวงแรงงาน  
พิจารณาตามความเหมาะสมของการก าหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4) ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน  หรือมีความ
จ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันดังกล่าวโดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน
แล้ว  ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น  พิจารณาด าเนินการตามที่
เห็นสมควร  โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและไม่กระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน 

 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.2 การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอความร่วมมือสถานศึกษา
ด าเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการพูดอย่างสม่ าเสมอท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
กล้าพูดกล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น  ให้มีการถกแถลง  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอ  หรือน าเสนอ
ผลงานที่ตนเองท าและชื่นชอบ  ประทับใจ  มาพูดหน้าห้อง  และครูต้องให้
ความสนใจในสิ่งที่นักเรียนน าเสนอ  ให้ก าลังใจ  และจัดกิจกรรมลักษณะนี้
อย่างสม่ าเสมอ 

 

2) การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมาน าเสนอเรื่องราวที่
ค้นคว้าตามความสนใจ  หรือชื่นชอบ  หรือเรื่องที่ความดีมาเล่าให้เพื่อนๆ 
ฟัง  เช่น  นักเรียนท าความดีช่วยเหลือผู้อื่นอะไรบ้าง  ข่าวที่ตนเองในใจทั้ง
ในและต่างประเทศ  เป็นต้น 

3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพร้อมที่จะส่งเสริมให้
สถานศึกษาส่งตัวอย่างคลิปที่นักเรียนพูดดีๆ  ในโอกาสต่างๆ  เพ่ือออก
รายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
   

๓.๔.๓ แนวทาง... 
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3.4.3 แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน 
  ตามกฎกระทรวง  ก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการสถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของ
นักเรียนมาเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์และการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   

  โดยสาระส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา 6  ระบุให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียนหรือ นักศึกษา 

2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาใน
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษา 

3) จัดให้มีระบบการดูแล  ช่วยเหลือ  และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่ง
ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  รวมทั้งจัด
ให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธ์และการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

  แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน  ดังนี้ 

  ด้านการป้องกัน 

1) ก าหนดนโยบาย  มาตรการ  กฎ  ระเบียบของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. 
๒๕๕๙  และกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษา  และการ
ด าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2) จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัย
ของนักเรียน  โดยจัดการเรียนรู้ในสาระสุขศึกษา  รายวิชาเพ่ิมเติมหรือ
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

3) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการเพศวิถีศึกษาและทักษะชิวตแก่
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4) จดัหาและพัฒนาครูให้มีความรู้  มีทัศนคติที่ดี  มีทักษะการสอนเพศวิถี
ศึกษาที่เหมาะสมและมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
 

๕) จัดให้มี... 
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5) จัดให้มีการพัฒนาให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ  และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
แก่ครู  บิดดา มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลนักเรียนในการ
สื่อสารเรื่องเพศในวัยรุ่น 

6) จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่นักเรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งสห
วิชาชีพ  เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

8) จัดให้มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  ด้านการป้องกัน 

1) สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนออกจาก
สถานศึกษา  เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ 

2) จัดให้มีระบบการดูแล  ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  เหมาะสมและต่อเนื่อง
เป็นรายบุคคล 

3) อนุญาตให้นักเรียนหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์  การคลอด  
และหลังคลอดเพ่ือดูแลบุตรตามความเหมาะสม  กรณีท่ีนักเรียนมีความ
ประสงค์ 

4) จัดให้มีครูผู้ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์  โดยร่วมมือกับบิดา  มารดา  
ผู้ปกครอง  หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือและ
สร้างความเข้าใจส าหรับการอยู่ร่วมกับสังคม 

5) จัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่หลากหลายในการดูแล  ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนที่ตั้งครรภ์  โดยร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และสหวิชาชีพ 

6) จัดให้มีระบบการส่งต่อโดยประสานกับสถานบริการหรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้รับบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

7) ให้สถานศึกษาด าเนินการดูแล  ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธินักเรียนชื่อ
ตั้งครรภ์ด้วยความระมัดระวัง  รักษาความลับ  และความเป็นส่วนตัวของ
นักเรียน 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.4  การรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562  
การรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 มีจ านวนนักเรียนมาสมัครเรียนจ านวน 20 คน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (งดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2562 
เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) มีจ านวนนักเรียนมาสมัครเรียนจ านวน 47 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
28 มีนาคม 2562) (เอกสารหมายเลข ๕)  

ที่ประชุม รับทราบ     

๓.๔.๕ งานประกัน... 
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3.4.5 งานประกันอุบัติเหตุ สรุปรายการเบิกเงินค่าประกันอุบัติของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 มีนักเรียนเบิกเงินค่าประกันจ านวน 52 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 
33,474 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.6 งานธนาคารโรงเรียน สรุปยอดการออมเงินของครู และนักเรียนภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2561 เป็นเงินออมจ านวนทั้งสิ้น 502,838 บาท และเงินออมในภาคเรียนที่ 2 เป็นเงินออมจ านวน
ทั้งสิ้น 370,549 บาท รวม 2 ภาคเรียน เป็นเงินออมทั้งสิ้น 873,387 บาท (เอกสารหมายเลข ๖) 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.7 งานอาคารสถานที่ มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ในโรงเรียนอยู่ตลอดทั้งปี
การศึกษา ทั้งภายในภายนอกอาคาร และสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.8 งานทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้รับบริจาค
ทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 58,165 บาท ได้มอบให้กับนักเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ทั้งสิ้น 114 
ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท คงเหลือ 1,165 บาท (เอกสารหมายเลข ๗) 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.9 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 และในปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้ครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.4.10 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนก าหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ที่ประชุม รับทราบ     
 

๓.๔.๑๑ ขอความร่วมมือด าเนินมาตรการป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก 
  กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข้อมูลการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  จ านวน ๓,๙๖๘ ราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนด าเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยให้จัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน
และบริเวณโรงเรียนให้ปลอดโปร่ง และจัดการภาชนะต่างๆ เพ่ือไม่ให้ยุงลายมาอาศัย เช่น การปิดภาชนะขังน้ าให้
มิดชิด การใช้ทรายก าจัดลูกน้ ากับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ การจัดเวรให้นักเรียนส ารวจและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ และมอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เฝ้าระวังอาการป่วยของ
นักเรียนและบุคลากร หากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรแนะน าให้ไปพบแพทย ์

ที่ประชุม รับทราบ     

๓.๔.๑๒ ขอความร่วมมือ... 
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๓.๔.๑๒ ขอความร่วมมืองดจ าหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน 
  เนื่องจากในปัจจุบันจะมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยมี
สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่มีน้ าตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาให้งดจ าหน่ายน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ อาหารและน้ าที่ปรุงรสด้วยน้ าตาล
ปริมาณมาก     
ที่ประชุม รับทราบ     

๓.๔.๑๓ ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 

  ตามที่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้เปิดภาคเรียนและจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา 2561  จนสิ้นสุดปีการศึกษา  และก าหนดปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา  พ.ศ. 2547  ก าหนดให้เป็น
วันพักผ่อนของนักเรียน  ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการครูหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นให้
ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการปกติ 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จึงก าหนดให้ข้าราชการครูหยุดพักผ่อน  ตั้งแต่วันที่   1 
เมษายน  พ.ศ. 2562  และให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติตั้งแต่วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ทั้งนี้    
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน  ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความเคร่งครัดและรับผิดชอบ  และหากโรงเรียนมีราชการที่จ าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องมาปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายโดยทันที  และไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ 

ที่ประชุม รับทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา          
ในสถานศึกษาท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา  

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีจ านวนนักเรียน ๔๘๘ คน จัดอยู่ในเกณฑ์ข้อที่ ๑ คือโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๗๑๙ คน ลงมา ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยสถานศึกษา จ านวน ๑ คน 
 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
 ๕.๑ การลงเวลาเรียนของนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

แจ้งครูประจ าชั้น ลงเวลาเรียนของนักเรียน ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม รับทราบ     

  ๕.๒ การเก็บรักษาหนังสือเรียนระหว่างปิดภาคเรียน 

   หากมีร้านค้ามาส่งหนังสือเรียนระหว่างปิดภาคเรียน ให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
ในวันนั้นๆ น าหนังสือเรียนเก็บรักษาไว้ในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ประชุม รับทราบ     

  ๕.๓ การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
   ให้ครูที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์อย่างเคร่งครัด ท าหน้าที่รับสมัคร
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และบันทึกเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้รีบแจ้งผู้บริหารทราบ และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที  

ที่ประชุม รับทราบ     

เลิกประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น. 

 

       (นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 


