
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๒๗  เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๓ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องโสตทศันศกึษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

…………………………………………………. 
 

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสถาพร  ไทยกลาง    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
๒. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   คร ู
๓. นางมีนา  ทองประดับ    คร ู
๔. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี   คร ู
๕. นางรสสุคนธ์  โยธา    คร ู
๖. นางสาวปริชญา  นะนุ่น    คร ู
๗. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้    คร ู
๘. นางปัทมา  ขาวเผือก    คร ู
๙. นายปิยชน  สินไชย    คร ู
๑๐. นางสาววันดี  สิทธิการ    คร ู
๑๑. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์   คร ู
๑๒. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์   คร ู
๑๓. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง   คร ู
๑๔. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์   คร ู
๑๕. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์   คร ู
๑๖. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ    คร ู
๑๗. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์   คร ู
๑๘. นางถนอมสิน  ชัยชนะ    คร ู
๑๙. นางผ่องใส  อั้นเต้ง    คร ู
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด   คร ู
๒๑. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี   คร ู
๒๒. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์   คร ู
๒๓. นางพิมพ์พร  คงประสม    คร ู
๒๔. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ   คร ู
๒๕. นายสมหมาย  ทองแป้น    คร ู
๒๖. นายวัชระ  เจนภักดีกุล    คร ู
๒๗. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว    พนักงานราชการ 
๒๘. นางกนกพร  ช่วยเกิด    ครูอัตราจ้าง 
๒๙. นางสาวสุธิดา  รองเมือง    ครูอัตราจ้าง 
๓๐. นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน    เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน  
 การดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน ให้สะอาด 
เรียบร้อยอยู่เสมอ เพ่ือให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีความพร้อมต่อ
การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ตลอดจนการตรวจราชการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ การศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาอันดามัน
เจริญวิทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ ได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร
เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ โดยก าหนดกิจกรรมการศึกษาดูงานของผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษา
อันดามันเจริญวิทย์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร   ได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง
เวลาดังกล่าว นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ ต าแหน่งครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จะปฏิบัติหน้าที่รักษาการ      
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   

 

ที่ประชุม รับทราบ 
                      

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑3/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒   
 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3.1.1 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ด าเนินการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)  ครั้งที่ ๖๙     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ  
ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  ๙ รายการ   กลุ่มบริหารวิชาการ  
จึงสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 
 
  -  เหรียญทอง 3  รายการ  
  -  เหรียญเงิน 4  รายการ 
  -  เหรียญทองแดง 1  รายการ 
  -  เข้าร่วม  1  รายการ 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๓.๑.๒ ขอให้เร่งรัด... 

 
สรุปผลการแข่งขัน 
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3.1.2 ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต      
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยให้  
ลงทะเบียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรม และจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
เพ่ือปิดระบบการลงทะเบียนและปรับปรุงระบบโปรแกรม  พร้อมทั้งให้ศึกษานิเทศก์ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
ได้ด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   

 ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการประสานงาน
จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์  ว่าระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดรับ
ลงทะเบียนการอบรมในรอบใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู 
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ  โดยเน้นโรงเรียนที่ยังไม่มีครูลงทะเบียนอบรมโปรแกรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ก าหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด  จริงจังและต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. สถานศึกษาที่มีนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนนั้น
ออกจากสถานศึกษาเดิมอย่างไม่มีเงื่อนไข 

๒. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและปรับทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในสถานศึกษาเดิมอย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. การให้โอกาสนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในสถานศึกษาเดิม       
ตามความสมัครใจ และไม่ถูกกดดันให้ต้องย้ายสถานศึกษาหรือเรียนต่อนอกระบบโรงเรียน 

๔. ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
ซ่ึงต้ังครรภใ์ห้ได้รับการศึกษาด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสมและต่อเน่ือง 

๕. ให้สถานศึกษาปรับปรุงเนื้อหาเพศวิถีและทักษะชีวิตให้ครอบคลุม ๖ มิติ
ของเพศวิถีศึกษา คือ  

1) พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย 
2) การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
3) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
4) พฤติกรรมทางเพศ 
5) สุขภาวะทางเพศ 
6) มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ 

๖. ให้สถานศึกษาพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดี
และมีทักษะการสอนที่เหมาะสม มีความเข้าใจจิตวิทยากรการเรียนรู้ของนักเรียน  เพ่ือให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา 
ทักษะชีวิต และให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  รวมทั้งเรื่องสิทธิการได้รับ
บริการอนามัยการเจริญพันธ์หรือการจัดสวัสดิการสังคม 

 

 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๓.๑.๓ การพัฒนา... 

 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 
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3.1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาวินัยในด้านความตรงต่อเวลา  การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการควบคุมตนเองในการ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม  การท างานเป็นขั้นตอน  และการเคารพซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เชื่อว่าถ้านักเรียน
มีวินัยดังกล่าวข้างต้น  จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงแจ้งให้โรงเรียนน ารูปแบบ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และคู่มือการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์
โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.1.4  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ได้ก าหนดจัดการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับสนามสอบ  การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และขอเชิญคณะท างานชุดต่างๆ  เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
ก าหนดการจัดการทดสอบฯ  ตามปฏิทินการประชุมชี้แจงการจัดสอบฯ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ก าหนด   

 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

๓.๑.๕ การประเมิน... 
 

 
ค าส่ังคณะกรรมการฯ 

 
คู่มือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ 

ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
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3.1.5 การประเมินผลงานของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน 
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ได้ด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการแล้ว  จ านวน ๙ รุ่น  รวมเป็น  ๑๓๔  โรงเรียน  โดยแต่ละปีโรงเรียนในโครงการ
จะได้รับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”  ตามเกณฑ์ของโครงการ
คือ การท ากิจกรรม อย่างน้อย ๒๐ กิจกรรม   
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ขอแจ้งโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย      
ไม่มีคุณสมบัติขอรับตราพระราชทาน  เตรียมรายงานการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  ๒๐ กิจกรรมตามปฏิทินฯ 

๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย       
มีคุณสมบัติขอรับตราพระราชทานฯ เตรียมเสนอผลงาน ตามเกณฑ์ การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือรับการประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามปฏิทินตาราง 
เพ่ือขอรับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปี ๒๕๖๒ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.1.6 การด าเนินการแก้ไขผลการเรียน  (๐, ร, มส)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ด้วยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ก าหนดการแก้ไขผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์      
(๐, ร, มส)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  เพ่ือให้นักเรียนได้จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  โดยก าหนดขึ้นในวันเสาร์ที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรมการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (๗๐%) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (๗๐%)  
จ านวน  ๕ รายการ  ซึ่งจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาเท่านั้น  โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   
ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ของจ านวนนักเรียนชั้นเคลื่อน  จงึขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒  แจ้งสถานศึกษาเตรียมการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ก่อน  ซึ่งเบื้องต้นโรงเรียน
ได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจ านวนนักเรียนจริง  จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมาใช้เป็นล าดับแรกก่อน  หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับถัดไปและเมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมครบจ านวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม  ซึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้รับ
จัดสรร ดังนี้ 
 
 

๑. ค่าจัดการเรียน... 
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1. ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน     ๔๓๓,๐๕๐  บาท 
2. ค่าหนังเสือเรียน   จ านวน     ๒๔๖,๓๐๐  บาท 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน   จ านวน       ๖๔,๗๙๕  บาท 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน     ๑๓๑,๗๙๐  บาท 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน     ๑๐๙,๐๙๕  บาท 

  รวมเป็นเงิน  จ านวน     ๙๘๕,๐๓๐  บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

3.2.2 การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓    

ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ  แจ้งให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

 ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ
ตามมาตรการ  เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ  และเพ่ือเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง  ไม่ให้มีหนี้
ค้างช าระ  ดังนี้ 

๑. ให้สถานศึกษาด าเนินการมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าประปาและไฟฟ้าอย่างประหยัดเท่าท่ีจ าเป็น  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓  ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒   

๒. ให้สถานศึกษาด าเนินการตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕  ลงวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
ของส่วนราชการ อย่างเคร่งครัด   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2.3 สรุปรายการงบประมาณการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓     

ในวันศุกร์ที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กได้รู้ถึงความส าคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ  หน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัย  ที่มีต่อตนเองและสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

 การจัดกิจกรรมดังกล่าว  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม  จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ดังนี้ 

๑. ทุนการศึกษา  (ทุนละ  ๕๐๐ บาท) จ านวน       ๑๐๑  ทุน   
รวมเป็นเงิน     จ านวน  ๕๐,๕๐๐  บาท  

๒. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จ านวน    ๕,๔๐๐  บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ กลุ่มบริหาร... 
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3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้ายในแต่ละปี  รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน    
ตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  นั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ครู
ที่มีความประสงค์ขอย้าย ด าเนินการดังนี้ 

1. กรณีขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
1) จัดส่งค าร้องขอย้าย พร้อมแนบส าเนา ก.พ.๗ และส าเนาทะเบียนบ้าน 

อย่างละ ๒ ชุด 
2) จัดส่งเอกสารหลักฐานรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม

องค์ประกอบการย้าย  โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม  จ านวน ๒ เล่ม 
3) น าข้อมูลการย้ายเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ความเห็นชอบและส่งรายงานการประชุม จ านวน ๒ ชุด 
4) รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
2. กรณีขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

1) จัดส่งค าร้องขอย้าย พร้อมแนบส าเนา ก.พ.๗ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ ๑ ชุด 

2) จัดส่งเอกสารหลักฐานรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้าย  โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม  จ านวน ๗ เล่ม 

3) น าข้อมูลการย้ายเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบและส่งรายงานการประชุม จ านวน ๑ ชุด 

4) รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3.2 การจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวรับบ าเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ด าเนินการตรวจสอบการจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด    
และหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้ถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือมิให้มีปัญหาเมื่อมีกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 

๑. ข้าราชการ... 
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๑. ข้าราชการ ซึ่งไม่มีทายาท  (บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย)  และยังมิได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุ
ตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ด าเนินการจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  และแบบหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ 

๒. ข้าราชการ ซึ่งไม่มีทายาท  (บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย)  ซึ่งได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนารุบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
เงินช่วยพิเศษไว้แล้ว  ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

๓. ลูกจ้างประจ า ซึ่งไม่มีทายาท  (บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย)  และยังมิได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  ด าเนินการจัดท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ   

๔. ในกรณี ที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า มีทายาทตามกฎหมาย แต่ประสงค์
จะแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ 

  ทั้งนี้  ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการจัดท าและจัดส่ง
หรือตรวจสอบความถูกต้อง  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย  ด้วยตนเอง  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3.3 ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ส่งประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐  เพ่ือมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ที่ได้รับพระราชทานต่อไป นั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนแจ้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ  ในบัญชีรายชื่อ  ไปรับประกาศนียบัตร
ก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐  ณ กลุม่บริหารงานบุคคล  ในวันที่  ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
ซึ่งโรงเรียนวัดเจรญิร่มเมือง  มขี้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานฯ  จ านวน  ๔  ท่าน  ดังนี ้

๑. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  ต.ม. ปี ๒๕๕๘ 

๒. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ ท.ม. ปี ๒๕๕๘ 

๓. นางมนีา  ทองประดับ  ท.ม. ปี ๒๕๕๘ 

๔. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ ต.ม. ปี ๒๕๕๘ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

๓.๓.๔ การประเมิน... 
 

 
การจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว

ผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
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3.3.4 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียน     .   

 ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้แจ้งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง  และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี  
และโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้มีค าสั่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ที่  ๘๐/๒๕๖๒  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา  ส าหรับการประเมินสมัฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระยะเวลา 
๑ ปี  ลงวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นั้น 

 บัดนี้ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ใกล้ครบ
ก าหนดในระยะเวลา 1  ปี  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ก าหนดประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษาครั้งสุดท้ายในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563  จึงขอความร่วมมือ
คณะกรรมการตามค าสั่งดังกล่าว จัดเตรียมแฟ้มเอกสารตามตัวชี้วัดให้เรียบร้อยพร้อมรับการประเมินต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

๑. เป้าหมาย 
- เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มโีอกาสได้รับการศึกษา

ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา  โดยใช้
กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. การมีส่วนร่วม 
- การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการ 
รับนักเรียน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้   
และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๓. บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ให้ความเหน็เกี่ยวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ แผนการรบันักเรยีน

ของโรงเรียน  เพื่อเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
2) ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตรวจสอบ  การรับนักเรียนของโรงเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้มีความสุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะ 
รัฐมนตรีและระเบียบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

๔. บทบาทคณะ... 
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๔. บทบาทคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
1) กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน  สัดส่วนการรับนักเรียน  วิธีการ

คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน  เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ยกเว้น
แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)  ซึ่งต้อง
เสนอต่อไปยังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะ 
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

2) ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3) ก าหนดมาตรการป้องกัน  ก ากับ  ติดตามให้การรับนักเรียน

ของโรงเรียน  เป็นไปด้วยความสุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
ยุติธรรม และเสมอภาค 

4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ 
 

๕. บทบาทโรงเรียน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม 
2) จัดท าแผนการรับนักเรียน  เขตพ้ืนที่บริหาร  สัดส่วนการรับนักเรียน

ในเขตพ้ืนที่บริการ  รวมถึง  ความสามารถพิเศษและเงื่อนไข
พิเศษ (ถ้ามี)  วิธีการคัดเลือกนกัเรียนของโรงเรยีนจ านวนนักเรยีน
ต่อห้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามล าดับ  ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับ 
ชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)  ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับจังหวัด  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้เห็นชอบ  ทั้งนี้  การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องเป็นไปตาม พรบ.การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  และกฎหมาย  ระเบียบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3) จัดท าประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน  ที่เป็นไปตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่
ผู้ปกครองและประชาชน 

5) ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน  จัดหาที่
เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

๖. ให้การช่วยเหลือ... 
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6) ให้การช่วยเหลือนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
โดยประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  
โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนสังกัดอ่ืน  ครอบครัวและสถานประกอบการ
ที่จัดการศึกษาทางเลือก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เป็นไปตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และ
ระเบียบอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 

8) สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

9) ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ  
เด็กพิการผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้ง  
ผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง 

10) แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ใน
ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

11) ด าเนินการใดๆ  เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๖. แนวปฏิบัติ 
1) การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา 

  ให้รับเด็ก อายุ  ๔ – ๕ ป ีในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ 
และ ๓  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  หากมีความจ าเป็นและความพร้อม  ให้รับเด็กอายุ  ๓ ปี
บริบูรณ์  เข้าเรียนอนุบาล ๑  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ตามล าดับ 

2) การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถม 

ศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มแผนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่การบริการได้ 

3) การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เข้าเรียน  โดยสัดส่วน

การรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียน  ต้องค านึกถึงโอกาสของนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความเป็นธรรม  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเสมอภาค  ตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
การรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  ส าหรับการใช้คะแนน  O-Net  ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.2 ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งการเปิดระบบออนไลน์ 
การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผ่านเว็บไซต์  
http://admission.bopp-obec.info   จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลแผนการรับสมัครนักเรียนที่เปิดรับทุกระดับชั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  ยกเว้นแผนการรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)  ทาง สพป.ตรัง  เขต  ๒ 
จะด าเนินการให้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

2. รายงานผลผ่านระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  สังกัด สพฐ.        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓  ของการรับนักเรียนแต่ละ
ประเภท  ทั้งนี้ให้รายงานข้อมูลการรับนักเรียนเป็นรายวัน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน จนสิ้นสุดกระบวนการ
รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

3. ให้โรงเรียนตรวจสอบชื่อครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน   
ว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
   ตามท่ีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ กรณีสถานศึกษาอนุญาตให้คณะบุคคลใช้พ้ืนที่
สถานศึกษาท ากิจกรรมในการสง่เสริมสนับสนนุโรงเรยีน หรือเพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในประชาธิปไตย  แต่มีการสอดแทรกกิจกรรมในลักษณะการเมืองด้วย นั้น 

 เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ   
จัดกิจกรรมต่างๆ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒  
ก าชับสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามนัยระเบียบอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

๓.๔.๔ มาตรการ... 

 
การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
คู่มือระบบรายงานขอ้มูล 

การรับนักเรียน 

http://admission.bopp-obec.info/
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3.4.4 มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
   ตามที่มีสถานการณ์ความรุนแรงกับนักเรียน  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ  อย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสง่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางการให้ค าปรึกษา  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  การป้อมปราม  
และการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ  ประกอบด้วย 

1. มาตรการเร่งรัด  (Critical Agenda)  ในกรณีมีสถานการณ์รุนแรง
ส่งผล กระทบต่อนักเรียนโดยตรง  ๕ เรื่อง  โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา    เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานศึกษา อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ
ของนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) อาหารกลางวัน 
2) ครูลงโทษเด็กนักเรียนเกิดกว่าเหตุ 
3) ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน 
4) เด็กนักเรียนถูกระท าด้วยอาวธุปืน มีด ของมีคมอ่ืนใด ถูกแขวนคอ 

ถูกกรอกสารพิษ ถูกกักขังบริเวณ จากนักเรียนด้วยกัน จากตัว
นักเรียนเอง หรือจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ที่ส่งผลให้นักเรียน 
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากผูบ้รหิาร
สถานศึกษาปล่อยปละละเลยในการก ากับ ดูแล และตรวจตรา 

5) การปกปิดข้อมูล  การรายงานสถานการณ์  ข้อเท็จจริง        
ต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า 

2. มาตรการตามภารกิจ (Normal Function)  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับสวัสดิภาพที่ดี และให้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
2) ปฏิบัติตามคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน      

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) จัดให้มีครูเวรประจ าวนั คณะกรรมการนักเรยีน สารวัตรนักเรยีน 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
นักเรียน  ควบคุมจุดอับและจุดเสี่ยง  ตรวจกระเป๋านักเรียน 
การปฏิบัติและการรายงานเมื่อเกิดเหตุโดยเฉพาะช่วงเช้า   
พักกลางวันและเย็น เป็นกรณีพิเศษ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพ่ิมข้ึนทั่วบริเวณสถานศึกษา หรือมีสัญญาณไฟฉุกเฉินแจ้ง
เหตุ หรือให้นักเรียนมีนกหวีดเพ่ือใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
ขอความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองแลชุมชนร่วมเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวังในการดูแลนักเรียน 

4) ด าเนินการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง ครูแนะแนวต้องร่วมกับครู  
ที่ปรึกษาและนักจิตวิทยาในการคัดกรองนักเรียน เพ่ือคัดแยก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย ให้ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด รู้จักนักเรียนรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
 

๕) สร้างภาคี... 
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5) สร้างภาคีเครือข่าย ในรูปแบบสหวิชาชีพ กับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น สถานีต ารวจ สถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
ในการป้องกัน ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
การสุ่มตรวจนักเรียนตามห้องเรียนเป็นระยะ จัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน ภาคีเครือข่าย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งเหตุที่เกิดกับนักเรียนให้ทัน
ต่อสถานการณ์และก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียนในการดูแลตนเอง บุคคลรอบข้าง เพื่อป้องกัน  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

6) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม ความภูมิใจ 
หรือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การมุ่งอนาคตความส าเร็จ 
การคิดวิเคราะห์ การยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ให้กับนักเรียน  
เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมการใช้รถ
ใช้ถนน เพ่ือนช่วยเพ่ือน ส่งเสรมิวัฒนธรรมกัลยาณิมิตร รู้จักการให้ 
การท าความดี การพ่ึงพาอาศัยกัน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.5 การติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน 
 กรณีนักเรียนขาดเรียน  ให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขาดเรียนติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไป ให้คุณครูประสานกับผู้ปกครอง 
เพ่ือทราบข้อมูลการขาดเรียน 

2. ขาดเรียนมากกว่า 7 วัน ใน 1 เดือน มีหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ปกครอง
(ประสานเจ้าหน้าที่ธุรการ) 

3. ขาดเรียนนานต่อเนื่องให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาติดตามและรายงาน
ผลการติดตาม (บนัทึก) 
  ขณะนี้มีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนนานจ านวนมาก ให้คุณครูประจ าชั้น/
ครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.6 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (กิจกรรมทัศนศึกษา) 
  การด าเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมให้ครอบคลุม
ตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  และวางแผนด าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   

และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการด าเนินการตามกิจกรรม
ทั้ง 4 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์  กิจกรรมทัศนศึกษา  และกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 กิจกรรมทัศนศึกษา  ให้จัดกิจกรรมเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติ
และท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติม     
จากการเรียนในห้องเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  โดยก าหนดให้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 

เพ่ือให้การ... 
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  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงให้ครู
ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้าช่วงชั้นจัดประชุมครูในระดับชั้น/ช่วงชั้นเพ่ือร่วม
วางแผนก าหนดสถานที่ในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา  การประมาณการค่าอาหาร  ค่าที่พัก (กรณีค้างคืน) 
และค่าพาหนะของนักเรียน  

2. สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่เนน้ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น  
แหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 

3. บันทึกขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ. 2562  พร้อมแนบรายชื่อนักเรียน 

4. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  (ประสานเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
5. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้  
6. ติดต่อยานพาหนะในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพ่ือด าเนินการจัดท าสัญญาเช่ารถกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก
และเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ  ซึ่งจะมีการท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถตามที่กฎหมายก าหนด (แบบสัญญาเช่ารถยนต์ต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงานขับรถ  
พร้อมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน) 

7. ประชุมนักเรียนในระดับชั้น/ช่วงชั้นเพ่ือแจ้งข้อปฏิบัติต่างๆ  ในการ   
ไปทัศนศึกษา 

8. เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
9. ขออนุมัติไปราชการ  
10.  ยืมเงินตามโครงการฯ  (บันทึกขออนุมัติยืมเงิน และจัดท าสัญญา   

การยืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ  พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
11.  ท ารายการล้างเงินยืม  (บันทึกขออนุมัติส่งใช้เงินยืม) 
12.  ประเมินผลและรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา      

ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  (แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา)  ระดับชั้น/       
ช่วงชั้นละ  2 เล่ม  แลว้รวบรวมเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.7 การจัดท าฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรงั  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ลงวันที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ในจังหวัด  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ด าเนินการส ารวจบุคคลที่ผ่านการอบรม
และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พร้อมแจ้งให้บุคคล 
ดังกล่าวจัดท าค าขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและค าขอ
มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ใหม่)  และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด  พร้อมจัดท าข้อมูลบุคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
 

เจ้าหน้าที่... 
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  โดยรวบรวมเอกสารส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  ซึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  มีบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ๑ ท่าน  คือ  นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
 

 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

3.4.8 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง  PM ๒.๕  
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งเตือนสถานการณ์
หมอกควัน PM ๒.๕  โดยใหโ้รงเรียนถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก    PM ๒.๕  
ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ  และด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕  
ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน   
 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงแจ้งให้สถานศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

1. สั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพ่ือระงับเหตุหรือเพ่ือป้องกัน
ภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย    
ปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด 

2. ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ฝุ่นละออง PM ๒.๕  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ให้นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.9 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา       
สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ  ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโลนา  
สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙  ในประเทศจีนและเผยแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย  โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย  เพ่ือเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อ
ให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ในโรงเรียนตามที่
กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง   ดังนี้   

1. ดื่มน้ าอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ า  (เด็ก ๓๐ – ๔๐ ซีซี, ผู้ใหญ่ ๕๐ – ๘๐ ซีซี) 
2. หลักเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม 
3. หลักเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
4. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน  เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว 

 
 
 

๖. หลีกเลี่ยงการ... 

 
ค าส่ังเจ้าหน้าที่ พสน. 
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6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์  และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ที่ป่วย  หรือตาย 

7. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน้ าและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 
8. ห้ามรับประทานของดิบ  รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย         

มีสารอาหารครบถ้วน 
9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
10. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ข้ึนอย่างรวดเร็ว  ลดยาก  ปวดศีรษะและล าตัว  

มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  มีน้ ามูก  ให้รีบพาไปพบแพทย์  หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 
โทร ๑๔๒๒ 
 ทั้งนี้  หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ทันทีและหากมีความจ าเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1  การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  Open House 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยก าหนดบทบาทของโรงเรียนที่ต้องสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครอง
มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒  
มีประกาศเรื่อง  แนวทางรณรงค์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  และเชิญชวนเด็ก  ผู้ปกครอง  
ผู้เกี่ยวข้อง  ได้เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  Open House ในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ตามที่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โดยก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกิจกรรมศึกษาดูงาน  เพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่และแสวงหาประสบการณ์ใหม่  สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาสถานศึกษา  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ   

 โดยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ก าหนดกิจกรรมศึกษาดูงาน  ในระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓   .       

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ศึกษาดูงานตามโปรแกรมที่ ๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการศึกษาดูงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดท า
รายงานการศึกษาดูงานตามแบบฟอร์มที่กลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนด 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
๕.๑  กิจกรรมแปรงฟัน 

เพ่ือสุขลักษณะที่ดี ให้ครูประจ าชั้นช่วย ดูแล เน้นย้ าให้นักเรียนทุกคนท ากิจกรรม 
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน อย่างสม่ าเสมอ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๒  การเก็บเงินค่าอาหารกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการเตรียมอาหารกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ จึงแจ้งการเก็บเงินค่าอาหารกลางวันของครู
และบุคลากรทางการศึกษา คนละ ๔๐๐ บาท ต่อเดือน โดยไม่เก็บจากคุณครูวันดี  สิทธิการ เนื่องจากต้องทาน
อาหารอิสลาม 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๓  กิจกรรมการอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ ได้ก าหนดกิจกรรมการอยู่ค่ายแรมคืน   
ลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหาดราชมงคล     
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 
 
 

(นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 

 


