
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ 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  ลวีิริยะพันธ์   คร ู
๑๒. นางสาวสุจิตรา  มงคลรตัน์   คร ู
๑๓. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง   คร ู
๑๔. นางสาวนันทวรรณ  ลิขติกาญจน์  คร ู
๑๕. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพทิักษ์   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 

ก่อนระเบียบ… 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑. บรรยายให้ความรู้  “การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 1๙”   

โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะลาเส  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนในช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงได้
ก าหนดจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  “การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 1๙”    
โดย นายจักรกฤษ  ฤทธิ์เสนีย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะลาเส 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกิดประโยชน์สูงสุด  

ต่อผู้เรียน  ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละ  
มีอุดมการณ์ ทุ่มเท อุทิศตน พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ศึกษาระเบียบ องค์ความรู้ในงาน/หน้าที่   
ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม รับรอง   
 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ... 
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กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ภาษาไทย 49.42 49.16 46.76 
2. คณิตศาสตร์ 34.55 28.56 27.69 
3. วิทยาศาสตร์ 39.00 34.35 31.41 
4. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 26.09 26.63 23.21 

รวม (เฉลี่ย 4 วิชา) 37.26 34.68 32.27 
 

  ๒) แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ มีผลเฉลี่ยรวมต่ ากว่าปี ๒๕๖๑ ซึ่งสอดคล้องกับผลเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับประเทศที่มผีลเฉลี่ยต่ ากว่าปี ๒๕๖๑ ทุกวิชา 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
  

๓.๑.๒ ผลการทดสอบ... 
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การเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 
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3.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ภาษาไทย 45.81 49.71 52.39 
2. คณิตศาสตร์ 23.25 24.82 23.89 
3. วิทยาศาสตร์ 29.65 33.00 28.40 
4. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 27.94 24.53 27.17 

ผลรวม (เฉลี่ย 4 วิชา) 31.66 33.02 32.96 

 

  ๒) แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ มีผลเฉลี่ยรวมต่ ากว่าปี ๒๕๖๑  มี ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าปีที่ ๒๕๖๑ ได้แก่  
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การเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระที่มีผลเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้อง
กับผลเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ และจากรายงานจัดล าดับในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อยู่ในล าดับที่ ๘ 
 
ที่ประชุม รับทราบ   

 

3.1.3 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT)  ปีการศึกษา 256๒ 

1) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National  
Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

                                 ชั้น NT  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3) 

ความสามารถ 2560 2561 2562 

ความสามารถด้านภาษา 42.66 46.32 40.10 

ความสามารถด้านค านวณ 29.8 39.64 38.58 

ความสามารถด้านเหตุผล 35.32 41.42   

รวมเฉลี่ย 35.93 42.46 39.34 

  ๒) แผนภูมิการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (National  Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
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การเปรียบเทียบผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2560,2561,2562  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2560 

2561 

2562 



- 6 - 

   จากตารางและแผนภูมิผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National  Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถท่ีทดสอบจาก 3 ด้าน เป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบผลการความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National  Test : NT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 256๑ และ ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ มีผลเฉลี่ยต่ ากว่าปี ๒๕๖๑  จากรายงานจัดล าดับในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อยู่ในล าดับที่ ๙๘ ซึ่งมีระดับผลการทดสอบแต่ละด้านอยู่ในระดับพอใช้  โดยด้าน
คณิตศาสตร์อยู่ในล าดับที่ ๙๗ และด้านภาษาไทยอยู่ในล าดับที่ ๙๖ 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.1.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT)  ปีการศึกษา 256๒ 

๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  
Test : RT)  ปีการศึกษา 256๒ 

 

                                 ชั้น RT  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560 2561 2562 

การอ่านออกเสียง 69.25 69.10 59.89 

การอ่านรู้เรื่อง 73.09 56.34 58.00 

รวม 2 สมรรถนะ 71.17 62.72 58.95 
 

  ๒) แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading  Test : RT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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การเปรียบเทียบผลการสอบ RT ปีการศึกษา 2560,2561,2562  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

2560 

2561 

2562 



- 7 - 

  จากตารางและแผนภูมิผลการทดสอบ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 256๒ มีผลเฉลี่ยรวม ๕๘.๙๕ ซ่ึงต่ ากวา่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยการอ่านรู้
เรื่องเป็นเพียงด้านเดียวที่มีผลเฉลี่ยสูงขึ้น และเม่ือผลการเปรียบเทียบจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๒ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อยู่ในล าดับที่ ๑๐๔ โดยมีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้
เรื่อง ในระดับดี 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๑.๕  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 
 ๑) เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

ช้ัน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม เฉลี่ย 

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 72.00 70.00 72.00 75.00 68.00 68.00 70.00 65.00 65.00 625.00 69.44 

คณิตศาสตร์ 72.00 68.00 68.00 70.00 70.00 70.00 65.00 65.00 65.00 613.00 68.11 

วิทยาศาสตร์ 72.00 70.00 72.00 70.00 72.00 72.00 65.00 65.00 70.00 628.00 69.78 

สังคมศึกษา 70.00 70.00 72.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 662.00 73.56 

ประวัติศาสตร์ 70.00 70.00 70.00 73.00 73.00 75.00 70.00 70.00 70.00 641.00 71.22 

สุขศึกษา 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 675.00 75.00 

ศิลปะ 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 675.00 75.00 

การงานอาชีพฯ 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 660.00 73.33 

ภาษาต่างประเทศ 70.00 65.00 68.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 593.00 65.89 

เฉลี่ย 72.33 70.89 71.89 72.56 72.00 72.22 70.00 69.44 70.00   71.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) ผลสัมฤทธิ์... 
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๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

ช้ัน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม เฉลี่ย 

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 74.12 77.39 72.71 76.23 70.42 70.71 76.11 68.03 68.81 654.53 72.73 

คณิตศาสตร์ 72.14 68.07 72.83 70.57 70.15 71.16 68.38 69.40 68.12 630.82 70.09 

วิทยาศาสตร์ 73.00 71.96 72.83 71.79 72.83 72.00 65.43 65.68 71.93 637.45 70.83 

สังคมศึกษา 70.00 74.07 72.58 77.41 76.24 77.71 75.04 76.54 75.54 675.13 75.01 

ประวัติศาสตร์ 70.68 73.42 72.63 76.24 76.46 75.23 72.36 73.47 75.18 665.67 73.96 

สุขศึกษา 75.21 78.43 76.46 76.19 75.09 78.31 75.64 81.48 78.82 695.63 77.29 

ศิลปะ 75.14 75.05 75.66 78.72 77.04 75.47 75.45 80.70 75.07 688.30 76.48 

การงานอาชีพฯ 76.67 77.19 77.33 80.01 76.67 77.86 72.04 79.83 76.73 694.33 77.15 

ภาษาต่างประเทศ 73.14 72.14 69.12 67.74 71.63 75.95 72.55 74.26 66.05 642.58 71.40 

เฉลี่ย 73.34 74.19 73.57 74.99 74.06 74.93 72.56 74.38 72.92   73.88 
 

  ๓) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  แสดงให้เห็นว่า ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงร้อยละ 70 โดย
กลุ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีผลเฉลี่ยสูงสุด ที่ร้อยละ ๗๗.๒๙  

 

ที่ประชุม รับทราบ   

๓.๑.๖ ผลการประเมิน... 

66
68
70
72
74
76
78

72.72 

70.09 70.83 

75.01 
73.96 

77.29 76.48 77.15 

71.40 

73.88 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
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๓.๑.๖  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
 ๑) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
   จ านวน   
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
ดีขึ้นไป 

   ร้อยละ   
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม  ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 31 2 0 1 33 97.06 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 28 14 14 0 0 28 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24 11 13 0 0 24 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 57 20 32 5 0 52 91.23 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 46 9 34 3 0 43 93.48 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 42 11 31 0 0 42 100.00 

รวม 231 96 126 8 1 222 96.10 
ร้อยละ 100.00 41.56 54.55 3.46 0.43 96.10   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  77 22 46 2 7 68 88.31 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  60 35 21 0 4 56 93.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  40 22 16 0 2 38 95.00 

รวม 177 79 83 2 13 162 91.53 
ร้อยละ 100.00 44.63 46.89 1.13 7.34 91.53   

 

 ๒) ร้อยละของนักเรียนมีที่ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ระดับดีขึ้นไป 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00 97.06 

100.00 100.00 

91.23 
93.48 

100.00 

88.31 

93.33 
95.00 

ร้อยละของนักเรียนมีท่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ระดับดีขึ้นไป 
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จากตารางและแผนภูมิผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

แสดงให้เห็นว่า ในทุกระดับชั้นมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓ และ ๖ มีนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละระดับชั้นคือ นักเรียนที่ขาดเรียนนาน  
 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
๓.๑.๗  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562 
 ๑) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
   จ านวน   
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
ดีขึ้นไป 

   ร้อยละ   
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีขึ้นไป 

ดี
เยี่ยม  

ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 19 6 8 1 25 73.53 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 28 7 16 5 0 23 82.14 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24 24 0 0 0 24 100.00 

รวม 86 50 22 13 1 72 83.72 
ร้อยละ 100.00 58.14 25.58 15.12 1.16 83.72   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 57 23 30 4 0 53 92.98 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 46 23 18 5 0 41 89.13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 42 10 29 3 0 39 92.86 

รวม 145 56 77 12 0 133 91.72 
ร้อยละ 100.00 38.62 53.10 8.28 0.00 91.72   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  77 28 42 0 7 70 90.91 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  60 17 34 5 4 51 85.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  40 14 23 1 2 37 92.50 

รวม 177 59 99 6 13 158 89.27 
ร้อยละ 100.00 33.33 55.93 3.39 7.34 89.27   

 
 

 

 

 
๒) ร้อยละของ... 
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 ๒) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ระดับดีขึ้นไป 

 

 
 

จากตารางและแผนภูมิการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
แสดงให้เห็นว่า ในทุกระดับชั้นมีนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดี ขึ้นไปสูง
กว่าร้อยละ ๗๐ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับด ีขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในแต่ละระดับชั้นคือ นักเรียนที่ขาดเรียนนาน  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๘  ผลการประเมิน… 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00
73.53 

82.14 

100.00 
92.98 89.13 92.86 90.91 

85.00 
92.50 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ
ดีขึ้นไป 
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๓.๑.๘  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 ๑) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ            

   จ านวน
นักเรียน        
ที่ประเมิน      
ได้ระดับ

ผ่าน   

  ร้อยละ
นักเรียน       
ที่ประเมิน         
ได้ระดับ
ผ่าน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 33 1 33 97.06 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 28 28 0 28 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24 24 0 24 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 57 57 0 57 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 46 46 0 46 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 42 42 0 42 100.00 

รวม 231 230 1 230 238.10 
ร้อยละ 100.00 99.57 0.43 99.57   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  77 70 7 70 90.91 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  60 56 4 56 93.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  40 38 2 38 95.00 

รวม 177 164 13 164 250.00 
ร้อยละ 100.00 92.66 7.34 92.66   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ... 
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จากตารางและแผนภูมิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
แสดงให้เห็นว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖  มีนักเรียนที่มีผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นอื่นคือ นักเรียนที่ขาดเรียนนาน  
 
ที่ประชุม รับทราบ   

 
๓.๑.๙ แนวทางการจัดการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
1. มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

1) ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
2) การเรียนรู้ 
3) การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส  (ก.เด็กพิเศษ   ข.เด็กในพ้ืนที่เฉพาะ

ห่างไกลมาก) 
4) สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
5) นโยบาย 
6) การบริหารการเงิน 

 

 

๒. แนวปฏิบัติ... 

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

97.06 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

90.91 

93.33 

95.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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2. แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 
    ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้  ตั้งแต่  ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป  
ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส)  
และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง ๑๔ วันก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง)  
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด าเนินการต่อไป 

1) หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1๙  
- คัดกรอง 
- สวมหน้ากาด 
- ล้างมือ 
- เว้นระยะห่าง 
- ท าความสะอาด 
- ลดแออัด   

2) แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 
- จัดตั้งคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 
- ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาใน

ภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคโควิด 19  เกี่ยวกับนโยบาย  

มาตรการ  แนวปฏิบัติ  และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม 

- สื่อสารท าความเข้าใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทาง
สังคม กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน หรือ
ผู้ปกครองที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 

- มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน  บริเวณจุดแรกเข้าไปใน
สถานศึกษา 

- ควรพิจารณาจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง  ตรวจสอบติดตาม
นักเรียนเป็นรายวัน  หรือสัปดาห์ 

- กรณีพบนักเรียน  ครู  บุคลากร  ผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสียงหรือ
ผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในสถานศึกษา  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่  เพื่อด าเนินการสอบสวนโรคและพิจารณา
ปิดสถานศึกษา 

- มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
ตามสิทธิที่ควรได้รับ  กรณีพบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว 

- ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ใน
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
 

๓) แนวปฏิบัติ... 
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3) แนวปฏิบัติส าหรับครู 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง  

ค าแนะน า  จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
- สังเกตอาการป่วยของตนเอง  หากมีอาการไข้  ไอ  มีน้ ามูก  

เจ็บคอ  หายใจล าบาก  เหนื่อยหอบ  ไม่ได้กลิ่น  ไม่รู้รส        
ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที 

- แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน  ให้น าของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์
ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง   

- สื่อสารความรู้ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงการการแพร่กระจายโรคโควิด 1๙  
ให้แก่นักเรียน 

- ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่
เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใช้งาน 

- ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งใน      
โรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร 

- ตรวจสอบ  ก ากับ  ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน  
ถูกกัดตัว  หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19  และ
รายงานต่อผู้บริหาร 

- ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาใน
ตอนเช้า  ทั้งนักเรียน  ครู  บุคลากร  และผู้มาติดต่อ โดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  และติดสัญลักษณ์ สติ๊กเกอร์หรือตรา
ปั๊มเพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนว่า  ผ่านการคัดกรองแล้ว 

- กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิ
สั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง  ครูสามารถติดตามอาการและ
น าเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล เพ่ือให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป 

- วิธีการปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการที่ครูก าหนด  ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนใหม่ให้
ถูกต้อง  นั่นคือ  “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์”  หรือ  “ลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” 

- ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด  ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่
เกิดข้ึนได้ในภาวะวิกฤตท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

- ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง  เนื่องจาก
ภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจ านวนมาก  และก ากับให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
 

๓.๑.๑๐ การประเมิน… 
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๓.๑.๑๐ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  และอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔   

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท า  “แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1๙)”  โดยพิจารณาสาระส าคัญจาก “คู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙”  ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข และ
ปรับเพ่ิมข้อมูลและเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยแบบประเมินตนเอง
ส าหรับ สถานศึกษาและนักเรียนในลักษณะออนไลน์  และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๓  จึงให้สถานศึกษาประเมินตนเอง  ดังต่อไปนี้ 

1) ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง  โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามแบบประเมินส าหรับสถานศึกษา  โดยผลการประเมินจ าแนกไว้  
ดังนี้ 

  สีเขียว..  .หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
  สีเหลือง หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้แต่ต้องด าเนินการ    
      ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  สีแดง... หมายถึง  โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ต้องด าเนินการ  
                ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2) กรณีสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง  และได้ผลการประเมิน
ระดับสีเหลืองขึ้นไปให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง  พร้อมน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา (กตปน.)  ทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้า
มี)  เพ่ือเสนอต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1) การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
การเรียนในชั้นเรียน  (On-Site) 

 ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง  ตามแบบประเมิน
ตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19  มรในระดับ  “สีเขียว”  หรือ  “สีเหลือง”  สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้น
เรียนได้  ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ  ๖ ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
 
 

- วัดไข้... 
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- วัดไข้ 
- ใส่หน้ากาก 
- ล้างมือ 
- เว้นระยะห่าง 
- ท าความสะอาด 
- ลดแออัด 

2) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
   การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน  
หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย  ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

- การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 
- การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
- การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ 

วัน หยุด ๙ วัน 
- การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน  แบบเรียนทุกวัน 
- การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ 

กลุ่ม 
- รูปแบบหรือวิธีอ่ืนๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
๓.๑.๑๑ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งว่า ตามที่ได้ด าเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖  ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ  ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ  
และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด  เป็นเวทีให้นักรเยนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มีทักษะและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  นั้น 

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-
19)  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นการรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก  มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์
ดังกล่าว  และมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนจ านวนชั่วโมงเท่าเดิม  แต่ครูต้องสอนให้ได้ครบตามหลักสูตรในระยะเวลาที่จ ากัด  จึงขอ
แจ้งการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

1. เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ออกไป  ๑ รอบปี  จากเดิมเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  ไปเป็นธันวาคม ๒๕๖๔ 

2. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  เจ้าภาพการจัดงานระดับชาติเป็นจังหวัดเดิม  คือ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ราชบุรี  น่าน  และสตูล 

3. รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมการแข่งขันคงเดิม 

ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๑.๑๒ แนวปฏิบัติ... 
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๓.๑.๑๒ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แจ้งแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน  ประจ าปี 
๒๕๖๓  และให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางเดียวกัน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอแจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน  การสอนชดเชย  และการ
อนุมัติการจบการศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. การนับเวลาเรียน 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะ  

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนด  
สถานศึกษาต้องมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน  จากสถานการณ์  COVID-19  สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนทางไกลในระบบ On-Air  หรือ  On-line  สามารถตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน  และบริหาร
จัดการเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา  ให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด  
ดังนี้ 

1) ให้เริ่มนับเวลาเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  
และนับรวมเวลาเรียนที่สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยวิธีการใดๆ  เพ่ือเปิดสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้าง
เวลาเรียน 

2) ก่อนเริ่มเรียนตามตารางสอนทางไกลในแต่ละวัน  ครูต้องมีการ
ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน  เหมือนกับเช็คชื่อนักเรียน  ให้มีการรายงานตัวว่ามีความพร้อมที่จะเรียนใน
แต่ละวิชา  ตามวิธีการของแต่ละโรงเรียน  ซึ่งต้องมีการชี้แจงและนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจ 

3) การนับจ านวนเวลาเรียนของแต่ละวิชา  เช่น 
- นับจ านวนชั่วโมงท่ีเรียนจริงตามตารางสอน 
- กิจกรรมหรืองานใดๆ  ที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ ถ้าหาก

จะนับเป็นเวลาเรียนต้องก าหนดในตารางสอน  หรือเอกสาร
อ่ืนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

2. การสอนชดเชย 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  มีเวลาเรียนครบ  ๑๘๐ วัน  

ตามท่ีหลักสูตรการปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  ก าหนด  ไม่จ าเป็นต้องสอนชดเชย  ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม  หรืออาจจะใช้วิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน  ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
- เพ่ิมจ านวนเวลาเรียนในแต่ละวัน 
- เพ่ิมการเรียนในวันหยุด 

 

 

๒) การจัดการ... 
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2) การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
- ก าหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพ่ือน ามานับชั่วโงการเรียนได้ 
- เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ที่สามารถวัดและ

ประเมินผลได้จริงค านึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและ
ความพร้อมของผู้ปกครอง 

3) การจัดการเรียนการสอนแบบผสม 
การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานหลายช่องทาง  หรือ

หลากหลายวิธีสอน  จะต้องก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลาในตารางสอน  เช่น 
- มอบหมายให้นักเรียนท าโครงงาน  หรือแก้โจทย์ปัญหาที่ท้า

ทาย  แล้วส่งไฟล์งานทางออนไลน์  หรือช่องทางอ่ืนๆ  ที่
สะดวก 

- การจัดการเรียนการสอน  โดยครูก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ
ให้นักเรียนไปศกึษาล่วงหน้า  พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล  
จากนั้น  นัดหมายเวลามาอภิปราย  ถกแถลง  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอาจจะมาพบกันที่โรงเรียน  หรือผ่านออนไลน์
ตามช่องทางที่สะดวก 

     นอกจากนี้  สามารถน าการเรียนการสอนในช่วงเวลาของการเตรียมความ
พร้อม  หรือการปรับพ้ืนฐานการเรียนของนักรเยน  ในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  มาใช้
เป็นแหล่งข้อมูลได้ 

3. การอนุมัติการจบการศึกษา/การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
1) เมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน  

และเกณฑ์การจบแต่ละระดับ  ให้อนุมัติการจบการศึกษา  ภายในวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
2) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์  (ติด ๐ ร มส)  ให้

สถานศึกษาสอนซ่อมเสริมและด าเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น  และอนุมัติการจบการศึกษา  ภายใน
วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

     ทั้งนี้  สถานศึกษาสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ิมเติม  ได้จากเว็บไซต์ของส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ กลุ่มบริหาร... 
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3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

 ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมเติม)  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จากเดิม  รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีแนวทางให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน  ดังนี้   

1. กิจกรรมวิชาการ 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

      เพิ่มเติม 
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  เช่น  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ใบงาน  แบบฝึกหัด  
และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

3.2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครั้งท่ี ๒ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมย่อย
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท ให้กับสถานศึกษา โดยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้รับ
จัดสรรโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. จ านวน ๓๐ ชุด เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท 

 ทั้งนี้  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้ครูมี
ภาระงานเพิ่มข้ึน เพ่ือเป็นการลดภาระของครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ กลุ่มบริหาร... 
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3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ด้วยในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  จะมีหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  
ก าหนดปฏิทินการคัดเลือกและสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลายต าแหน่ง  โดยในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับสมัครจะมีผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับและต่ออายุใบอนุญาต  โดย
ทั้งติดตามการอนุมัติใบอนุญาตเป็นจ านวนมาก 

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทราบ  ดังนี้ 

1. ผู้ประสงค์จะขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุก
ประเภท  ควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานหรือเตรียมการใดๆ  ที่เก่ียวข้องกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้พร้อม  และยื่นค าขอล่วงหน้าก่อนการเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน  โดยให้ยื่นค าขอผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Service)  ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะเบื้องต้นว่าเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
หรือไม่  ภายใน  ๗ – ๑๕  วนัท าการ  ทั้งนี้  มีกรอบระยะเวลาด าเนินการรวม  ๓๐ วันท าการ   

2. ส าหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างรอการพิมพ์และจัดส่ง
ใบอนุญาตให้ใช้เอกสารส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
เรื่อง  การใช้ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  เป็นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.3.2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แจ้งว่า  ได้ก าหนดให้มีการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย  และเพ่ือให้การด าเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองที่ดี  โดยยึดถือระบบคุณธรรม  ความเสมอภาค  ความโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ปราศจากการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก  อันจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

1. ห้ามมิให้ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูใน
โรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระท าการใดๆ  ที่มีเจตนาเป็นกวดวิชา  จัดท าเอกสารจ าหน่าย  แจก  หรือ
กระบวนการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

2. สอดส่อง  ก ากับ  ดูแล  ข้าราชการครูในโรงเรียน  และเพ่ิมความระมัดระวัง
เป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ 

3. ให้โรงเรียนก าหนดบุคคลในทางลับ เพ่ือตรวจสอบ  ติดตาม  บุคคลที่มี
พฤติการณ์กรณีดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ ... 
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  ทั้งนี้  หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต  ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
สรรหาข้าราชการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายเลข  ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐ ต่อ ๔  
หรือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  โดยด่วนที่สุด 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

3.3.3 ก าชับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการทางวินัย 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าชับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ถือปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องร้องเรียนและด าเนินการทาง
วินัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  และมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  นั้น 

 ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือแจ้งว่า  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้โปรดมีบัญชาเน้นย้ าในเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ  ยาเสพติด  และการ
ท าร้ายนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  จึงก าชับให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติด าเนินการเรื่องร้องเรียนและด าเนินการทางวินัย
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมปกป้อง  
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา  มิให้ต้องรับโทษทางวินัย  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัย   

ที่ประชุม รับทราบ 

 

3.3.4 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ส่งส าเนาหนังสือ
จังหวัดตรัง เรื่องการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19) ด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e-Learning) ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ที่บ้าน(Work From Home : Learn From Home) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และบุคลากร
ภาครัฐอื่น ตลอดจนผู้สนใจ และสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาหรือหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองที่
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน หรือตามความสนใจ นั้น 
  ในการนี้ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากร ส่งรายงาน
การอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

๓.๔ กลุ่มบริหาร... 
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3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 แนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การ

เปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๓  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวง ศึกษาธิการ  เปิดเรียนในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยให้สถานศึกษาจัดให้มกีารเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19)   นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แจ้งให้องค์กรหลักและหน่วยงานในก ากับด าเนินการ
ตามแนวทาง การเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นไปในทางเดียวกัน  ดังนี้ 

  ภาคเรียนที่หนึ่ง  วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  วันปิดภาคเรียน    
วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

   ภาคเรียนที่สอง   วันเปิดภาคเรียน  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  วันปิดภาคเรียน  
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔   

 ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.4.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้

ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้าม
ปฏิบัติ ในการไว้ทรงผมของนักเรียน  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการของสถานศึกษา  มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ให้สถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรง
ผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จึงเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาการวางระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการของโรงเรียน  มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวมทั้งการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยก าหนดให้นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้  

๑. ข้อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม   
1) นักเรียนชายไว้ผมสั้น  ด้านข้างและด้านหลังเกรียน  ความยาว

ด้านหน้ามีความเหมาะสม 
2) นักเรียนหญิงไว้ผมสั้น  กรณีไว้ผมยาวต้องมีความจ าเป็น  

เหมาะสม  และต้องได้รับอนุญาต  หากได้รับอนุญาตต้องมัดรวบ
ผมให้เรียบร้อย 

 
 
 
 

๒. ข้อต้องห้าม... 
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๒. ข้อต้องห้ามปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผม 
1) ดัดผม 
2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
3) ไว้หนวดหรือเครา 
4) การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  เช่น 

การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 
   

ที่ประชุม รับทราบ 

 

3.4.3 การบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  (DMC)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา  จึง
แจ้งแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภาคเรียนที่ ๑  
ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในระบบ Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภายในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓  โดยจัดท าข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ข้อมูลพิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา ให้
ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง 

2. ข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล  ให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  น้ าหนัก  
ส่วนสูง  ผลการเรียน  ความด้อยโอกาส  เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น 
  ระบบ DMC  เปิดให้ด าเนินการยืนยันข้อมูลในวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖-๓๐ น. 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- ไมมี    -  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไมมี    -  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

(นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 

 


