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ก่อนระเบียบวาระการประชุม  แนะน าข้าราชการครูคนใหม่ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประธานในที่ประชุม แนะน า นายพรพิพัฒน์  ไชยสวัสดิ์  
ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
3.๑  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อม่ัน และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม  โดย
มอบหลักการท างาน นโยบายหลัก  และนโยบายเร่งด่วน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 

3.๒  “คุณภาพ 3 ประการ” ที่ต้องเกิดขึ้นในสถานศึกษา  
 เลขาธิการ กพฐ.  (นายอัมพร พินะสา) มอบนโยบายในการประชุมผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  โดยระบุว่าเด็กทุกคนในสถานศึกษา  
ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ต้องมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีทักษะ 1 ดนตรี 1 กีฬา  
1 อาชีพ  ถือเป็นตัวชี้วัดพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนต้องมี  โดยทุกโรงเรียนต้องหาวิธีการ   เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.๓  มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เพ่ือให้การบริหารราชการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  

บรรลุตามเป้าหมาย และสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๐   

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4  รายละเอียดตาม
ค าสั่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ที่ ๖๒/๒๕๖๔  ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

๓.๔ ประกาศ... 
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3.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและกระทบต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-   ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม  รับรอง   
 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563  
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและด าเนินการ

วัดผลประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบ  ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมลู
ส าหรับการตัดสินผลการเรียน  โดยปีการศึกษา 2564มีข้อมูลแสดงระดับความรู้ความสามารถและทักษะของ
ผู้เรียน  ซึ่งได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนการสอน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้ด าเนินการโครงการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ือน าผลไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพแนวทาง    
การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน และสร้างหลักประกันว่าผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคนจะได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

 ในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยให้ถือว่าการทดสอบดังกล่าว เป็นสิทธิส่วนตัว  โดยเฉพาะ
ของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสงคเ์ข้ารับการทดสอบ จ านวน 19 คน  และ  
5 คน ตามล าดับ เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 สรุปผลการทดสอบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ 

 
 

๓) ผลการทดสอบ... 
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๔) ผลการทดสอบการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา 256๓ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนที่สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประเมินความสามารถผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ซ่ึงก าหนดสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบจ านวน ๒๘ คน  สรุปผลการทดสอบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ 

 

๕) ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา 2563 

  กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ได้ให้ความส าคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในปีการศึกษา 2558  ให้เด็กที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ต้องอ่านออกเขียนได้  ส านักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง
ของผู้เรียนแต่ละคน ใช้ในการวางแผนเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคนต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ด าเนินการให้มี
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  โดยมี
ผลการประเมิน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
  

3.1.2 การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล  สอดคล้องตามหลักสูตรและระเบียบการวัดผลประเมินผล สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  รายละเอียดตามค าสั่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ที่64/2564      
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
 
 
 

๓.๑.๓ การเตรียม.... 
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3.1.3 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)   

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบาย
ให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของนักเรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลพร้อมทั้งกรอกข้อมูลที่ส ารวจในระบบตามที่อยู่ http://202.29.173.26/covid19  รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔  

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะให้
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดรปูแบบการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ  โดยสถานศึกษา
สามารถจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ  ซึ่งต้องค านึงถึงความปลอดภัย  ความพร้อมของผู้เรียน  
อุปกรณ์เครื่องมือ  ความสมัครใจของผู้ปกครองและความพร้อมของครู 

  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองจึงพิจารณาก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  รายเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕ 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
3.1.5 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 

Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาตรัง เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และก าหนดส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จ านวน ๑ เล่ม  ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลทางระบบ My Office หรือบันทึกด้วย CD  ซึ่งโรงเรียนโดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย  สามารถจัดส่ง
เอกสารรายงานได้ตามเวลาที่ก าหนด  และขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วม
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ดังกล่าว   

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
 

๓.๑.๖ การติดตาม... 
 

http://202.29.173.26/covid19
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3.1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2563 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้ไว้ ณ วันที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้อ ๓  ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงใหโ้รงเรียนด าเนินการ ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  อย่างน้อย ๓ คนข้ึนไป  โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๑ คน 

2) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยใช้เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมินที่ก าหนดให้ 

3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยใช้แบบรายงานผลฯ ที่ก าหนดให้  และส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายใน
วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.7 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย  “เดินหน้าและพัฒนา 
การอ่านออกเขียนได้”  ปีการศึกษา 2563 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ให้โรงเรียน
ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในระหว่างวันที่  ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  และกรอกแบบสรุปผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ทางเว็บไซต์ 
http://203.159.164.63/  ให้แล้วเสร็จภายในระหว่างวันที่  ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

 

 ในการนี้ จากผลการคัดกรอง พบว่า  ยังมีนักเรียนจ านวนหนึ่งมีผลการคัดกรอง
อยู่ในระดับปรับปรุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
คิดวิเคราะห์ รวมทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น  นอกเหนือจากการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
ตามตัวหนังสือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินระดับชาติ (NT, O-NET) และการประเมิน
ระดับนานาชาติ (PISA) ต่อไป 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความส าคัญของ
การประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment)  และน าผลการประเมินหรือการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 

๓) สนับสนุนการ... 

http://203.159.164.63/
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3) สนับสนนุการน าผลการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ทั้งในวิชาภาษาไทยและครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย และขอให้มีการก ากับ ติดตามการพัฒนาอ่านออก เขียนได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดภาพความส าเร็จ
เป็นรูปธรรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จะมีการนิเทศ 
ติดตาม การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ในล าดับต่อไป 

  

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2564 (70%)  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) จ านวน 5 รายการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้สถานศึกษาด าเนินการ
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

3.2.2 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๓ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้
บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๓ ระยะเวลา  ๓ เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) 
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรยีนปกติ  งบด าเนินงานรายการค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม
เพ่ือเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปี ๒๕๖๔  โดยมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 

1) โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  ๑ – ๑๒๐ คน  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนละ  ๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน 

2) โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  ๑๒๑ – ๓๐๐ คน  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนละ  ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

3) โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  ๓๐๑ – ๕๐๐ คน  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนละ  ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน 

4) โรงเรียนทีม่ีจ านวนนักเรียน  ๕๐๑  คนขึ้นไป  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนละ  ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

ส านักงาน... 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนด าเนินการ
เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ให้เป็นไปตาม  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  อย่างเคร่งครัด  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่ก าหนดโดยกองมาตรฐานงบประมาณ ๑  ส านักงบประมาณ 
(มกราคม ๒๕๖๑)  และให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใช้งานเป็นส าคัญ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่เป็นหน่วยเบิก    
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการด าเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าว  ให้ก าหนดเงื่อนไขการเช่าโดยระบุ
ว่า การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก
แผนงานดังกล่าวข้างต้น เท่านั้น 
  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้รับอนุมัติเงิน   
ประจ างวดงบประมาณ ปี 2564 ตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิต   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน  
เพ่ือเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  จึงให้โรงเรียนด าเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่ก าหนด 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
  

3.2.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ ๓ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  งบด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการและจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา ๓ เดือน (เมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๖๔)  ดังนี้ 

1) ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพ่ิมพิเศษชดเชย
เงินประกันสังคม  ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๗๕๐ บาท 

2) ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง  ค่าจ้างเดือนละ 
๙,๐๐๐ บาท   

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จะด าเนินการท า
สัญญาจ้าง  เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
ต่อไป  ซึ่งบัดนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้แจ้งการท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ธุรการโรงเรียนและด าเนินการท าสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.2.4 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ส าหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ      
ในระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  กิจกรรมคืนครูให้ นักเรียนส าหรับ 

นักเรียนพิการ  รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดจ้าง  

ผู้ปฏิบัติงาน... 
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ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระยะเวลา ๓ เดือน  (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)  โดยจะให้โรงเรียนด าเนินการ
ท าสัญญาจ้าง  เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ต่อไป ซึ่งบัดนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้แจ้งการท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการและด าเนินการท าสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.2.5 การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน  ซึ่งจัดสรรให้กับโรงเรียนขนาดกลาง  ประกอบด้วยครุภัณฑ์จ านวน 2
รายการ คือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  โดยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวและได้รับการพิจารณาจัดสรร 

 ทั้งนี ้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จะด าเนินการ
จัดซื้อให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและจัดส่งให้กับโรงเรียนต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

 
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.3.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เผยแพร่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 
2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 771,730 ราย 
ของทุกส่วนราชการ 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  มีข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย ประจ าปี 2563  จ านวน  ๖ ราย  ดังนี้ 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
1) นางถนอมสิน ชัยชนะ   ครู คศ.3 
2) ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด ครู คศ.๒ 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  
1) นายสถาพร  ไทยกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2) นางจรวยพร  ชูบัว   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3) นางมีนา  ทองประดับ  ครู คศ.๓ 

ทวีติยาภรณ์... 
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  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

1) นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์  ครู คศ.2 
  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

1) นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรือง  ครู คศ.2 
2) นางสาวกรุณา ธีระอรรถจารี  ครู คศ.1 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 
3.3.2 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)    
แจ้ง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563  

เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
ทางการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖  

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

3.3.3 การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตราก าลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ลดลงจ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรอัตราจ้างและงบประมาณการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ  จึงซักซ้อมและก าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารอัตราก าลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3.4 การบริหารอัตราก าลังส าหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และ ก.ค.ศ.  มีมติ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการบรหิารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการตามเกณฑ์อัตราก าลังเดิม  ไปจนสิ้นปีการศึกษา 2563  และบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามเกณฑ์อัตราก าลังใหม่  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป นั้น  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังตามเกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ส าหรับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2564  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

จึงมีมิติ... 
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จึงมีมิติซักซ้อมความเข้าใจ กรณี กศจ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปี 2564 ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรกให้บรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศข้ึนบัญชี ผู้สอบแข่งขัน
ได้และตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร  ซึ่งค านวณจากอัตราก าลังเดิม  ส าหรับการบรรจุแต่งตั้ง   
ในครั้งต่อๆไป ให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกิน
เกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ตามเกณฑ์อัตราก าลังใหม่ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3.5 ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

 จังหวัดตรังได้มีค าสั่งจังหวัดตรังที่ 1906/2564 เรื่อง ห้ามข้าราชการ พนักงาน  
ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เดินทางไปจังหวัด ดังนี้  

1) เขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

2) เขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด จ านวน 17 จังหวัด  ได้แก่ กาญจนบุรี  ชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ตาก  นครปฐม  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง  ราชบุรี  
สมุทรสาคร  สงขลา และสุราษฎร์ธานี 

ทั้งนี้ กรณีมีความจ าเป็นซึ่งมอิาจหลีกเลีย่งได้ หรือมีราชการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ  โดยต้องออกนอกพ้ืนที่จังหวัดตรัง ไปยังพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงาน โดยให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณาอนุญาตและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นความผิดทางวินัย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
3.4.1 ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งให้ทราบเรื่องการเลื่อน

การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้ก าหนดไว้ตามปฏิทิน    
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ฉบับเดิม)  และให้ด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ฉบับใหม่)  ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
โดยด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก     
การรายงานตัว และการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเคร่งครัด นั้น 

 
 
 

สืบเนื่องจาก... 
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 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 
มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จากเดิม วนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เปน็วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  และเพ่ือให้การรับนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนการจับฉลาก การสอบคัดเลือก 
การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ออกไปอีกคราวหนึ่ง  

 ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามแนวปฏิบัติ 
การรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4.2 การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๔  เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)   
ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพบว่ามีการติดเชื้อ
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)   ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

   มาตรการก่อนเปิดเรียน 
1) สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid 

Plus (TSC) ที่เว็บไซต์ Https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school โดยขอให้สถานศึกษาทุก
แห่งประเมินตนเอง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

2) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยง
ผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ที่เว็บไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรือ
ที่แอปพลิเคชั่นไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) โดยขอความร่วมมือให้ประเมินตนเองอย่างช้าในวันก่อน
เปิดภาคเรียน 

3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 
๖ มิติ ได้แก่ด้านความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรค ด้านการเรียนรู้ ด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง ด้านนโยบาย ด้านการบริการและการเงิน  
 

มาตรการ... 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school
https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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   มาตรการในระหว่างเปิดเรียน 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และสถานการณ์ระดับความ
รุนแรงการระบาดของโรค 

2) สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   ในสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษา
จัดท าและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  ในสถานศึกษา 

3) สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก และ ๖ มาตรการเสริม รองรับ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยเน้นย้ าให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งผู้มาติดต่อในสถานศึกษาทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ดังนี้ 
 

๓.๑) มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ ประการ  ได้แก่  
- เว้นระยะห่าง (Distancing) ระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร  
- ใส่หน้ากาก (Mask Wearing) ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา  

- ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า 
นาน ๒๐ นาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  

- คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติ     
ผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  

- ลดการแออัด (Reducing) ลดการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง     
กลุ่มคนจ านวนมาก  

- ท าความสะอาด (Cleaning) บริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม อาทิ   
ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 

๓.๒) มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๖ ประการ  ได้แก่  
- ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย 

รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
- ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง 

เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน  
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ 

กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชั่วโมง ควรน ามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง 
ก่อนกินอีกครั้ง  

- ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐบาลก าหนด
ด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก
อย่างชัดเจน  
 

ส ารวจตรวจสอบ... 
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- ส ารวจตรวจสอบ (Check) ส ารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง
ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง  

- กักกันตัวเอง (Quarantine) ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรือ
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค 

4) การเปิดและปิดสถานศึกษา ขอให้พิจารณาด าเนินการตามมติของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   หรือ ศบค. โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน    

   มาตรการติดตาม ประเมินผล 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลและ

ประเมินผล โดยให้ประสานงานกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และรายงานผล 

2) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระหว่างเปิดภาคเรียนตามแบบ
ประเมินการติดตามประเมินผลในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) 
ของกรมอนามัยและระบบ Covid.moe.go.th ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4.3 มาตรการขับเคลื่อนการยึดม่ันในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นใน
ศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
จึงขอแจ้งสถานศึกษาด าเนินการ  ดังนี้ 

1. ให้สถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและขับเคลื่อนด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิด
การน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

3. ประสานงานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อาทิ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

3.4.4 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วงชั้นและครูประจ าชั้น ปีการศึกษา 2564 

 โรงเรียนได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ครูประจ าชั้น ปีการศึกษา 2564 เพ่ือรับผิดชอบ ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆซึ่งส่งผล       
ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  รายละเอียดตามค าสั่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ที่ 63/2564 เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วงชั้นและครูประจ าชั้น ปีการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2564 
 

การแต่งตั้ง... 



- 15 - 

 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
ประจ าวัน ปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ครูเวรประจ าวัน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือดูแล ควบคุม ก ากับ ติดตามนักเรียนประจ าวันในระหว่างที่นักเรียน
มาเรยีนในวันท าการปกติหรือในวันที่โรงเรียนนัดหมายให้นักเรียนมาเรียนชดเชย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน  นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคมสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข  มีความปลอดภัย รายละเอียดตามค าสั่งโรงเรียน     
วัดเจริญร่มเมืองที่ 58/2564  เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน  ปีการศึกษา 2564  สั่ง ณ วันที่ 
26 เมษายน 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 
3.4.5 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินผลตัวชี้วัด
ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  โดยโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ  และมีการประเมินตนเอง ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ (www.vitheebuddha.com )  
ปีงบประมาณละ ๒ รอบ ทุกโรงเรียน โดยในรอบ ๙ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน 2564
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  เนื่องในรอบ ๙ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เป็นช่วง
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ท าให้การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  เลื่อนออกไป
เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  นั้น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ขอใหโ้รงเรียนประเมินตนเอง
ในรอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  ทางเวบ็ไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ (www.vitheebuddha.com)   

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

3.4.6 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน คุณสมบัติ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎกระทรวง  ก าหนดจ านวน คุณสมบัติ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  และให้ใช้กฎกระทรวงก าหนดจ านวน คุณสมบัติ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 แทน 

ที่ประชุม  รับทราบ   

  
 

 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- ไม่มี - 

   
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

(นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน) 
   ผู้จดรายงานการประชุม 

 


