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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

ครั้งที่ 6/2563 
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
ผู้มาประชุม 
1. นายสันติ  มุกดาสนิท    ประธานการประชุม 
2. นายมาโนช  ครอบครอง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นางสาวสมปอง  พรามเอก   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นางสาวอภันตรี  ฉลอง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางกุลธิดา  ถินกลั่น    10. นายสายัณห์  ศรีขวัญ    
11. นางสัจจา  ช่างต่อ    12. นางสาวสุปรียา  อินองการ    
13. นายชัยพัฒน์  ราญรอน   14. นางสาวลลิตา  รสธรรม    
15. นายอุเทน  บำรุงนา    16. นายกฤษฎา นาหมื่น 
17. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์   18. นางนิตยา  อภิญ     
19. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   20. นางชนิดา  รื่นรมย์     
21. นางสาวกสุุมา   จันทร์แก้ว   22. นางสาวจิรนันท์   ชั้นชาติ  
23. นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร  24. นางสาวนันทพร  บุญประถม    
25. นายนัฐพล  บุญสละ    26. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา    
27. นางสาวรัตติยา  จันทคาม   28. นายสุรเดช  สอนภักดิ ์    
29. นางดวงกมล  พรพลานามัย   30. นางสายชล  ต่ายนิล     
31. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ   32. นางจุฑา  ประกอบกิจ    
33. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน   34. นางสาวสุพชิญา  ธนะคำมา   
35. นางสาวจารวุรรณ   จันทมัตตุการ  36. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ    
37. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์   38. นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ   
39. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   40. นายคมกริช  ซ้อนบุญ    
41. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว   42. นายนคร  สร้อยสน     
43. นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ   44. นางมัทนา  ครอบครอง    
45. นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ    46. นางสาวอรพินทร์  มีกุญชร    
47. นางสาวนันท์ชรยี์  ลี้ไพโรจน์กุล  48. นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน    
49. นายนิกร  คงอินทร ์    50. นางจุฑารัตน์  เกิดทอง    
51. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์   52. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม    
53. นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย   54. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์    
55. นางปฏิมา  บุญล้อม    56. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง    
57. นางอรวรรณ  นธีนาม   58. นายเอนก  จิณารักษ์     
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59. นายรัชพล  เที่ยงด ี    60. นางสาวนิตติกา  ศิริยา    
61. นายภาณวุิชญ์  สว่างไสว   62. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ   
63. นางศศธร  ทองจันทร ์   64. นางชบา  เมืองคำ     
65. นายศิริพงศ์   เงินบุคคล   66. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ    
67. นางสาวกิง่กาญจนา  สุวรรณโชติ  68. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม    
69. นายคำนวน  วงศจ์นัทร์   70. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา    
71. นายธนิต  มัชฌิมา    72. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง    
73. นางฉัตรกมล  ศิริคช    74. นายโอฬาร  พาชื่น     
75. นายสรายุทธ  อนิทะศร ี   76. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ    
77. นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจำรัส   78. นางสาวณชิาดา  ปัญจวีณิน    
79. นางสาวสราลี  งามด ี   80. นายชลิต  เสนาะสันต์    
81. นายลิขิต  ฟุ้งขจร    82. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ    
83. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   84. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี    
85. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศร ี   86. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร    
87. นางสาวชนาธิป  เดชศรี   88. นางสาวเมธินี  พัดทอง    
89. นางศริัญญา  วงษ์ซ้ิม    90. นายวชิรวิชญ์  แสนธิ     
91. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล   92. Ms.Varsha Tryambak Borse   
93. Mr.Jayesh Kumar Chhari   94. Miss Loura May Cruz    
95. Miss Nolyn Grace E.Luciano  96. Miss Aloha Veibe M.Febian 
97. นายณัฐพล  ดังสนั่น    98. นางสาวพรนิภา  อุทธา 
99. นางสาวลักษิกา  คล้ายคลึง   100. นางสาวชนัญญา ช่างตกแต่ง 
101. นางสาวพรกนก  จำเนียร   102. นางสาวนิรชา  ชมชื่น 
103. นางสาวพนิดา  สารพล 

    
เริ่มประชุมเวลา   15.40 น. 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรพจน์  กรณวงศ์    ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม   ลาป่วย 
3. นายวิศรุต  เลขการ    ลาป่วย 
4. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง   ลาป่วย 
5. นางวิลาสินี  อุดแก้ว    ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
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ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อวยพรวันเกิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. นายสรายุทธ  อินทะศรี  เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม 
 2. นางสัจจา ช่างต่อ   เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม 
 3. นายนัฐพล บุญสละ   เกดิวันที่ 13 กรกฎาคม 
 4. นางสาววิลาวัณย์ เกียรติถนอมกิจ เกิดวันที่ 14 กรกฏาคม 
 5. นาวสาวจุฑา  ประกอบกิจ  เกิดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
 6. นายนิกร  คงอินทร์   เกดิวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
 7. นายศิริพงษ ์ เงินบุคคล   เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
 8. นางสาวสมปอง  พรามเอก  เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
 9. นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ ์  เกิดวันที่ ๑ สิงหาคม 
 10. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  เกิดวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
 11. นางมัทนา  ครอบครอง  เกิดวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
 12. นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ   เกิดวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
 13. Ms. Aloha Fabian   เกิดวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
 14. นายกฤษฎา นาหมื่น   เกิดวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
 15. นายนคร สร้อยสน   เกิดวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
 16. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร  เกิดวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
 17. นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ์ เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
 18. นางชนิดา  รื่นรมย์   เกิดวันที่ ๖ กันยายน 
 19. นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล เกดิวันที่ ๑๑ กันยายน 
 20. นายคมกริช  ซ้อนบุญ  เกดิวันที่ ๑๗ กันยายน 
 21. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ  เกดิวันที่ ๑๙ กันยายน 
 22. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง  เกิดวันที่ ๒๕ กันยายน 
 23. นายธนิต  มัชฌิมา   เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน 
 24. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน 
 25. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ ์  เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน 
 26. นายวรุฒ บุญประเสริฐ  เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน 
 27. นางอภันตรี  ฉลอง   เกิดวันที่ ๒๗ กันยายน 
 28. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน  เกิดวันที่ ๒๘ กันยายน 
 29. นางดวงกมล  พรพลานามัย  เกิดวันที่ ๒๙ กันยายน 
 30. นางสาวใจภักดิ์   ไชยวัฒน์  เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม 
 31. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ  เกิดวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
 32. นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว  เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
 33. นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจำรัส  เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
 34. นายวรพจน์   กรณวงศ ์  เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
 35. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ  เกิดวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
 36. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี  เกิดวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
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1.1 ขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563       
จนทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ 
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

1.2 มาตรการประหยัดไฟฟ้า เปิดเครื่องปรับอากาศหลัง 09.00 น. และปิดหลังเลิกงานทุกครั้ง  
มตทิี่ประชุม : ทีป่ระชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

1.3 การปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารทั่วไป 
เนื่องด้วย ห้องกลุ่มบริหารทั่วไปมีน้ำรั่วผนังห้อง ขณะนี้ให้ช่างเข้ามาดำเนินการพบว่าน้ำรั่วอ่างล้างหน้า 

ข้างบนชั้น 2 ขณะนี้ได้ให้ช่างดำเนินการแก้ไขแล้ว  
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

1.4 วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันครูโลก (World Teachers’ Day)  
ประชาคมโลกต่างให้ความสำคัญกับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยเช่นกัน โดย องค์การ UNESCO ได้

มีการกำหนดให้ วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับ วันครูโลก (World Teachers’ Day) เพ่ือเชิดชูคุณครู บุคคล
สำคัญต่อการสร้างชีวิตและสังคม ทั้งนี้ เพ่ือประกาศยกย่องครู ให้เป็นบุคคลสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้ครูทั่วโลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อ
สังคม ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือมนุษย์   
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 
2563  ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศกึษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา  
มติทีป่ระชมุ ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่5/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว   
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประธานมอบหมายให้  นายวรพจน์  กรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการแจ้ง

ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.1.1 การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานท่ีราชการ 
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและการตรวจตราดูแลสถานที่ราชการของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ  

หากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แจ้งผู้ตรวจเวร 
กรณีผู้ตรวจเวรมาตรวจเวรแล้วไม่พบผู้อยู่เวร ให้ผู้ตรวจเวรติดตามผู้อยู่เวรมาปฏิบัติหน้าที่ หากติดต่อ

ไม่ได้ให้ผู้ตรวจเวรปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อยู่เวรจนกว่าผู้อยู่เวรจะมาปฏิบัติหน้าที่ และทำบันทึกข้อความแจ้งเหตุผลที่
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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4.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการ

แจ้งทีป่ระชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.2.1 งานยานพาหนะ  

  - การไปราชการทุกครั้ง ขอให้ครูที่ไปราชการสำรองค่าทางด่วนไปก่อน แล้วกลับมาทำ 
เรื่องรายงานไปราชการ เพ่ือทำเบิกคืน 

  - การไปราชการของครู ถ้าครูไปเพียงคนเดียวไม่มีสัมภาระ ขอให้ครูดำเนินการเขียน 
เบิกโดยรถประจำทาง ) หากเกิน 4 คน ให้ดำเนินการเบิก กิโลเมตรละ 4 บาท  

  - การขอใช้รถโรงเรียน ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วันทำการ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.2.2 งานพัสดุและสินทรัพย์  
- งบปรับปรุงสนามกีฬาลู่วิ่ง ขณะนี้ทางกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์กำลังดำเนินการ 

ประกาศข้ึนเว็บไซต์  
  - เครื่องถ่ายเอกสาร ขณะนี้กำลังดำเนินการติดต่อช่างให้มาติดเครื่องรับสัญญาณไวไฟ 

มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 4.2.3 การประกันอุบัติเหตุของคร ู 

งานสวัสดิการครูและบคุลากร เรื่องสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่รับประกัน 
นักเรียน ครูและบุคลากรจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง เนื่องจากบริษัทค่าประกันนักเรียนคงเดิม ดังนั้นหาก
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมสามารถทำได้ในราคา 250 บาท 
มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.2.4 งานแผนงานและควบคุมภายใน 
 งานแผนงานและควบคุมภายใน ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข โดยสามารถส่งที่งานแผนงานและควบคุมภายใน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.2.5 การขออนุญาตใช้เงินโรงเรียน  
  การเขียนขออนุญาตใช้เงินโรงเรียน นั้น ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่จะ
ดำเนินการเขียนขอใช้เงินโรงเรียน ห้ามระบุยี่ห้อการขอซื้อ-ขอจ้าง ลงในใบขออนุญาตใช้เงินโรงเรียน เนื่องด้วย
การระบุยี่ห้อ ผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐดังนั้นจึงขอให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.2.6 สรุปรายงานโครงการประจำปี ในระยะเวลาครึ่งปี 
  ขอให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการที่มีการใช้เงินในโครงการ สรุปรายงานโครงการประจำปี    
ในระยะเวลาครึ่งปี ส่งทีง่านแผนงาน  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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4.3 กลุ่มบริหารวิชาการ 
ประธานมอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.3.1 การกรอกคะแนนกลางภาค 
 - งานทะเบียนเปิดโปรแกรม SGS ให้กรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนกลาง 

ภาคให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 - ประกาศผลสอบกลางภาคในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทาง Website ของโรงเรียน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
4.3.2 โครงการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  

หลักสูตรความร่วมมือ 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 1. ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 2. นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
 3. วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะ) 
 4. ศิลป์ภาษาเพ่ือธุรกิจ 4.0 
 5. ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจ 4.0 (โรงเรียนไมไ่ด้เปิด) 
 6. ศิลป์ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ 
ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนจะนำหลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตร เข้าแทรกไปในแผนการเรียน 

การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
แผนการเรียนนักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ห้อง 
แผนการเรียน 

หลักสูตรปีการศึกษา 2564 – 2565 – 2566 

ม.1 

1 Mini English Program (MEP) 
2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM) 
3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
5 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ภาษาจีน) 
6 การงานอาชีพ 
7 การงานอาชีพ 
8 ทั่วไป 
9 ทั่วไป 

10 ทัว่ไป 

ม.4 

1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ) 
2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สายสุขภาพ) 
3 ศิลป์คำนวณ (ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 
4 ศิลป์ภาษาจีน (ศิลป์ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 4.0) 
5 ศิลป์ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ) 
6 ศิลป์ทั่วไป (นวัตกรรมการจัดการเกษตร) 
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แผนวิทย์ – คณติ (เตรียมวิศวะ) เทอมละ 1.5 หน่วยกิต 

ระดับชัน้ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 Data structure & Algorithm Database system 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 Basic sensor & Measurement Manufacturing Process 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 Technical Drawing Internet of Things 

 

แผนศิลป์คำนวณ (ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) เทอมละ 2 หน่วยกิต 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การจัดการธุรกิจ 1 การจัดการธุรกิจ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 การจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 การจัดการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 4 

 
แผนศิลป์ภาษาจีน (ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0) เทอมละ 0.5 หน่วยกิต 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 3 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 1 

 (สายการบิน) 
ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 2 

 (การโรงแรม) 
 
แผนศิลป์ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ) เทอมละ 1.0 หน่วยกิต 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดโลกธุรกิจการบริการ English for fun flight 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัคคุเทศก์  เรียนเที่ยว เรื่องเดียวกัน Ready for Take off 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เจาะลึกแผนงานโรงแรม Fly me to the sky 

 
แผนศิลป์ท่ัวไป (นวัตกรรมการจัดการเกษตร) เทอมละ 2 หน่วยกิต 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มัธยมศกึษาปีที ่4 นวัตกรรมการจัดการเกษตร 1 

(ธุรกิจข้าวครบวงจร) 
การจัดการธุรกิจ 2 
(ธุรกิจผักครบวงจร) 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเกษตร 3 
(ธุรกิจข้าวโพดครบวงจร) 

นวัตกรรมการจัดการเกษตร 4 
(ธุรกิจผลไม้ครบวงจร) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นวัตกรรมการจัดการเกษตร 5 
(พืชเศรษฐกจิและพืชอุตสาหกรรม 

ของประเทศไทย) 

นวัตกรรมการจัดการเกษตร 6 
(ธุรกิจปลายน้ำ บริษัทสยามแม็ค

โคร จำกัด (มหาชน)) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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4.3.3 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
   วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563  ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาไม่ถึง 80 % 
   วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563  ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 
   วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563  สอบปลายภาค 
   วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563  ส่ง ปพ.5 พร้อมสรุปผลที่งานวัดผลฯ 
   วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563  อบรมครูพ้ืนที่นวัตกรรม และ PLC 
   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (ครู) 
   วันที่ 1 ธันวาคม 2563   เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (นักเรียน) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.3.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุรภาพการศึกษา 
  มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และออกกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มาตรา 48 ให้สถานศึกษา จัดให้มรีะบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
  มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ทำหน้าที่
ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยครึ่งในทุกปี 
  เดิม มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ทั้งหมด จำนวน 27 มาตรฐาน 115 ตัวบ่งชี้ 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  เวทีใหม่ ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
   - กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง 
   - จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของตนเอง 
   - ดำเนินงานตามแผน 
   - จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
   - ติดตามผลงานของตนเอง 
  กติกาใหม่ 
   สถานศกึษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะกับอัตลักษณ์
และบรบิทของโรงเรียนของตน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
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  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
    2. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
    2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทกุกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
   ผู้เล่นใหม่ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
   1. ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) หมายถึง คร ูผู้บริหาร กรรมการ นักเรียน 
   2. ผู้สนับสนุน (Supporter) ได้แก่ หน่วยงานระดับกลาง ได้แก่ สพม. สพป. ศธจ. ต้น
สังกัด จะทำหน้าที่สนับสนุน 
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   3. หน่วยงานคอยกำกับดูแล ช่วยเหลือ เช่น กระทรวง ต้นสังกัด และสมศ. 
(Policy/Regulator)  
   วัตถุประสงค์ใหม่ 
   การประเมินเพื่อมุ่งพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการศึกษา การประเมินจะแบ่ง ระดับเป็น 
5 ระดับ คือ กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
   ประเมินตนเองใหม่ 
   สถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารจัดทำแผนพัฒนาดำเนินตามแผนและจัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง เพ่ือตอบคำถาม 3 ข้อว่า 
    - สถานศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับใด 
    - มีหลักฐานยืนยันอย่างไร 
    - จะพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับได้อย่างไร 
   การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) 
   มุ่งเน้นตอบคำถามต่อไปนี้ 
   1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
   2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิง
ประจักษ์อะไรบ้างที่จะสนับสนุน 
   3. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 
   การประกันคุณภาพการศึกษา 
   เป็นการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักปฏิบัติ 
   1. เชื่อมโยงกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
   2. สนับสนุน PLC เพ่ือใช้ผลประเมินในการพัฒนา 
   3. ยึดหลักความเชื่อม่ัน เชื่อใจ รับผิดชอบร่วม 
   4. เปิดโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม/พัฒนา 
   5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
   6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
   7. เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลประเมิน 
   8. ใช้ข้มูลตามสภาพจริง ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ เพื่ออธิบายสภาพของ
สถานศึกษาและระบบการศึกษา 
   บรรยากาศใหม่ 
   การประเมินแบบกัลยาณมิตร เน้นการสังเกต ดูผลงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ไม่ใช่การตรวจ
ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 
   นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1. ปรับจำนวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพ 
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   2. ลดภาระการประเมินที่ยุ่งยากกับสถานศกึษา 
   3. ลดการจัดทำเอกสารเพ่ือการประเมิน 
   4. ปรับปรุงกระบวนการประเมินที่สร้างภาระแก่สถานศึกษา 
   5. ปรับมาตรฐานผู้ประเมินให้ได้มาตรฐาน 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดความสำเร็จของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบเตรียม
หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
(ระดับคุณภาพดี) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวชิาการของ
ผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 71 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย
โดยมีผลการเรียนในวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ 
2.5 ขึ้นไป 

นางกุลธิดา ถินกลั่น - ผลการประเมินตามตวัชี้วัด
สาระการอา่น การเขียน 
ภาษาไทย 
- ผลการประเมินคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดสาระการฟัง พูด 
และการเขียนวิชาภาษาไทย 
- รางวัล/เกยีรตบิัตร จาก
การแข่งขันการอ่าน การ
เขียน การพูด แสดงละคร 
- ผลงานนักเรียน เช่น 
บันทึกการอา่น เรียงความ 
หนังสือเล่มเล็ก รายงาน
การศึกษาค้นควา้ ฯลฯ 

- ผู้เรียนร้อยละ 62 มีความสามารถใน
ก า ร อ่ า น  ก า ร เขี ย น  ก า ร สื่ อ ส า ร 
ภาษาต่างประเทศ โดยมีผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตั้งแต่ 2.5 
ขึ้นไป 

นางมัทนา ครอบครอง - ผลการประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดสาระการฟัง ดู พูด
และการเขียนกลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 
- ผลการทดสอบ CEFR 
- รางวัล/เกยีรติบตร จาก
การแข่งขันการอ่าน การ
เขียน การพูด แสดงละคร 
- ผลงานนักเรียน 

- ผู้เรียนร้อยละ 62 มีความสามารถใน
การคิดคำนวณ โดยมีผลการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

น.ส.ปัทมา ภู่ระหงษ์ - ผลการประเมินคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดวิชาพื้นฐานกลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร ์
- การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การคิดคำนวณ เช่น คิดเลข
เร็ว ตอบปัญหา โครงงาน
คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิ ด อ ย่ า งมี วิ จ า รณ ญ าณ  อภิ ป ราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
- นักเรียนร้อยละ 72 มีการคิดวิเคราะห์ 
คิ ด อ ย่ า งมี วิ จ า รณ ญ าณ  อภิ ป ราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ได้ตามเกณฑ์ประเมินในระดับดี 

นางดวงมล พรพลานามัย - ผลการประเมินคุณภาพ
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาตามเกณฑ์การ
ประเมินกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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  3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีผลงาน/
ชิ้นงาน จากการทำโครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี่ยว) และสามารถอธิบาย หลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

น.ส.อุมาพร เชี่ยวณรงค์กร - แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สถิตินักเรียนที่เรียน IS/ผล
การเรียน 
- สถิตินักเรียนที่เข้าแข่งขัน
หรือแสดงผลงานเกี่ยวกบั
นวัตกรรม 
- ผลงานนักเรียนจากชุมนุม 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
กลุ่มสาระต่างๆ 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานได้ 

น.ส.อภันตรี ฉลอง - ผลการประเมินตามตวัชี้วัด 
สาระที่ 4 กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 . มี ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น ต าม
หลักสูตรสถานศึกษา 
- นักเรียนร้อยละ 71 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย ตั้งแต่ 2.5 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 62 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2.5 
ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 66 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 67 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 82 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 82 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯศิลปะ ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 82 มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ 
3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 36.05 มีผลการสอบ
O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ - ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ของโรงเรียน 
- ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย O-NET ของ ม.3, 
ม.6 ปี 61-63 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

น.ส.ณิชาดา ปัญจวีณิน 
น.ส.กิ่งกาญจน สุวรรณโชติ 

- ผลการประเมินคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพ 
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- นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- จำนวนนักเรยนเขา้ร่วม
กิจกรรมตลาดนัดอาชพี 
- ผลการวัดเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
- สถิตินักเรียนศึกษาต่อของ
นักเรียน ม.3, ม.6 
- สถิตินักเรียนมีความพร้อม
ในการทำงาน และประกอบ
อาชีพของนักเรียน ม.3, ม.6 

1.2 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด 
- นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ใน
ระดับดี 

นายชัยพัฒน์ ราญรอน 
นายมาโนช ครอบครอง 

- ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ปรับปรุง 2561)  
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เช่น วันต่อต้านยาเสพติด 
การสอบธรรมศึกษา ฯลฯ 

2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ   
เป็นไทย 
- นักเรียนร้อยละ 75 มีความภูมิ ใจ     
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

นางปฏิมา บุญล้อม 
นายธนิต มัชฌิมา 

- ผลการประเมินตามตวัชี้วัด 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.3 ระดับดขีึ้น
ไป 
- ผลารประเมนิตามตัวชีว้ัด
สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับดีขึ้น
ไป 
- ผลการประเมินกิจกรรม
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
- รางวัลการประกวดแข่งขัน
ดนตรีไทย จิตรกรรมไทย 
นาฏศิลป ์
- การเข้าร่วมกจิกรรมแห่
เทียนพรรษา ตักบาตรในวัน
สำคัญ 

3. ยอมรับที่ จะอยู่ ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
- นักเรียนร้อยละ 75 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

นางปฏิมา บุญล้อม - ผลการประเมินคุณภาพ
ผูเ้รียนตามตัวชี้วัดสาระ
หน้าที่พลเมืองฯ 
- ผลการเรียนรู้วิชาอาเซียน
ศึกษา 
- ผลคะแนนรายวิชาอาเซียน
ศึกษา 
- การเข้าร่วมกจิกรรมวัน
ตรุษจีน คริสต์มาส ฯลฯ 

4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
- นักเรียนร้อยละ 75 มีสุขภาวะทาง

น.ส.อภิญญา บุตรพรม 
น.ส.สุวรรณรัตน์ พระศรี 

- ผลการประเมินด้าน
น้ำหนักและส่วนสูงและ
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ร่างกาย และจิตสังคม นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม 
นายรัชพล เท่ียงดี 

พัฒนาการทางร่างกายของ
นักเรียนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
- ผลการประเมินการ
ทดสอบสมรรถภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษา หรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุน การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
- ผลการประเมิน SDQ 
- ผลการปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ
ของนัเกรียน 
- ผลการประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรยีน ด้าน
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ในระดับด ี
- สถิติของนักเรียนที่ใช้หอ้ง
พยาบาล ต่ำกวา่ร้อยละ 20 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ สถานศึกษา สอดคล้องกับ
บริบทที่สถานศึกษากำหนด สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน อยู่ในระดับดีเลิศ 

นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน - เป้าหมาย วิสยัทัศน์ พันธ
กิจของโรงเรียน 

2.2 มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึ กษ ามี ระบ บบ ริห ารจั ดการ
คุณภาพของสถานศึกษา อยู่ ในระดับ     
ดีเลิศ 

นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน - แผนภูมิระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียน 
- รางวัลผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน 
- การนำข้อมูล SWOT 
สอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
- การมสี่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า 
ครูเก่า ชุมชน หนว่ยงานรัฐ/
เอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 
- สถิติการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก 

2.3 ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ

สถานศึกษามีการดำเนิน งานพัฒนา
วิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ต าม ห ลั ก สู ต รส ถาน ศึ ก ษ าแล ะทุ ก

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ 
นางสาวอภันตรี ฉลอง 

- แผนภูมกิารบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- หลักสูตร EEC 
- การจัดการเรียนรู้ STEM 
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ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีเลิศ - การบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู ผู้ปครอง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
- รางวัลสถานศึกษา/
นักเรียน 
- สถิติการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกเกีย่วกับ
การบริหารวิชาการ 
- สรุปการเยีย่มบา้น(ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน) 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมทัศนศึกษาที่ยึด
โยงกับท้องถิ่น 
- สถิติจำนวนนักเรียนเขา้
เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม 
แยก ม.ต้น ม.ปลาย 
- ผลงานนักเรียน 

2.4 พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ ใน
ระดับดีเลิศ 

นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน - แผนภูมกิารบริหารงาน
บุคคล 
- ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- สถิติการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ID Plan 
- SAR รายบุคคล 
- สถิติการเลื่อนวิทยฐานะ
ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- แผนภูมกิารนำ PLC สู่การ
ปฏิบัต ิ
- แผนการดำเนินการ PLC 
ของโรงเรียน 
- แบบบันทึก PLC 
- รางวัลครูและผู้บริหาร 
- ภาพกจิกรรม 

2.5 จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสั งคมที่ เอ้ือต่อการจัด    
การเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ 

นายวรพจน์ กรณวงศ์ - แผนภูมกิารบริหารด้าน
สิ่งแวดลอ้มและอาคาร
สถานที่ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียน 
- สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร 
- สภาพแวดล้อมภายนอก



16 
  

อาคาร 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุของ
โรงเรียน 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนร้
ภายในของโรงเรียน 
- ผลงานที่เกิดจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- จำนวนสื่อ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกบัการเรียนการสอน
เพียงพอกับจำนวนนกัเรียน 
- จำนวนสื่อ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกบัการเรียนการสอน
ทันสมัย ปลอดภัย พร้อใช้
งาน 
- ผลการประเมนิคุณภาดา้น
สิ่งแดวล้อมของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดีเลิศ 

นายคมกริซ ซ้อนบุญ - แผนภูมกิารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การใช้ 
งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ในการบริหารกลุ่มต่าง ๆ 
- สถิติการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
- สถิติจำนวนนักเรียนที่มี
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลย ี

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถ
นำไป
ประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

- ครูร้อยละ 82 มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
- ครูร้อยละ 82 มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
- ครูร้อยละ 82 มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู ้

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ 
นางสาวอภันตรี ฉลอง 

นายรัชพล เท่ียงดี 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ชิ้นงาน/ผลงานของ
นักเรียน 
- ผลการนิเทศการสอนของ
ครู 
- SAR รายบุคคล 
- วจิัยในชั้นเรียน 
- สถิติการใช้ส่ือนวัตกรรม 
- หลักฐานรอ่งรอยการ
เผยแพร่การใช้สื่อนวัตกรรม 
- รางวัลที่ครูได้รับ 

3.2  ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- ค รู ร้ อยละ  8 2  พั ฒ น าและใช้ สื่ อ     
การสอน  สื่ อ เทคโน โลยีส ารสน เทศ   
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระ
ที่ตนสอน 
- ครูร้อยละ 82 มีการนำนักเรียนไป
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อย่างน้อยปีละ1คร้ัง 

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ 
น.ส.อภันตรี ฉลอง 
นายรัชพล เท่ียงดี 

- สรุปรายงานการใช้สื่อ/
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- สื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
- สรุปกิจกรรมทัศนศึกษา 
- แบบบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 
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 3.3 มีการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

- ครูร้อยละ 82 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ 
น.ส.อภันตรี ฉลอง 

- รายงานการนิเทศการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการีจัดการ
เรียนรู ้
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

3.4 ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

- ครูร้อยละ 82 มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ 
น.ส.อภันตรี ฉลอง 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การแจ้งผลการเรียน
ออนไลน ์
- แบบบันทึกคะแนน
รายบุคคล 
- การวิเคราะห์ขอ้มูล
นักเรียนรายบุคคล 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.5 มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้ 

- ครูร้อยละ 82 ได้รับการนิเทศการสอน
จากครูและผู้บริหาร 
- ครูร้อยละ 82 มีชั่วโมงกิจกรรม PLC 
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 

น.ส.อุมาพร เชี่ยวณรงค์กร - แผนดำเนินการ PLC 
- รายงานการจัดทำ PLC 
ของกลุ่มสาระฯ 
- แบบบันทึกการทำ PLC 
- รายงานการนิเทศการสอน 

 
มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.4 กลุ่มบริหารทั่วไป  
ประธานมอบหมายให้  นายมาโนช  ครอบครอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุม่บริหารทั่วไป  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.4.1 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

- ประชาสัมพันธ์ถึงครูที่ปรึกษาทุกท่านแจ้งนักเรียนว่า นักเรียนคนใดต้องการซื้อสาย 
คล้องคอและกรอบบัตรสามารถมาซื้อได้ชุดละ 50 บาท ซื้อได้ที่ห้องกิจการนักเรียน 
   - นักเรียนขาดเรียนนาน 
   - นักเรียนมาสาย 

4.4.2 กลุ่มงานสมัชชานักเรียน 
สภาองค์การบริหารส่วนนักเรียน งานสมัชชานักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปมีการจัดกิจกรรม 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ลดโลกร้อนเพ่ือชีวิต  ด้วยวิถีพอเพียง  ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม และมีบาง
กิจกรรมที่จัดตลอดปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ให้ความรู้เสียงตามสายและหน้าเสาธงเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ, ภาษาต่างประเทศ และงานห้องสมุด 
       2. ประกวดคำขวัญ “ลดขยะ  ลดภาวะโลกร้อน” 

3. กิจกรรม “ชำนาญสามัคคีทำดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ดำเนินการด้วยความ 
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สมัครใจโดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีการเก็บขยะเมื่อพบเห็น  ใช้ถุงผ้า  ใช้แก้วน้ำส่วนตัว  ปิดไฟ     
ปิดน้ำที่ไม่มีการใช้งาน  เป็นต้น 

4. ภายในเดือนตุลาคม สภานักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรม Eco Clip Challenged คือการประกวดคลิปสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที เพ่ือ
รณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งมีสมาชิกในแต่ละทีม 3 คน โดยไม่จำกัดระดับชั้น โดยสิ่ง
คลิปได้ตั้งแต่วันนี้ และจะตัดสินจากยอดไลค์ ยอดแชร์ใน Facebook ผ่านเพจของสภานักเรียน และแบบสอบถาม
การให้คะแนนออนไลน์ (Google Form) จากนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนและมอบรางวัล 3 รางวัล   

6. สภานักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจะจัดกิจกรรมสาธิต จำหน่าย 
น้ำหมัก สบู่ที่นักเรียนจัดทำเอง โดยทำการสาธิตบริเวณหน้าเสาธงในตอนเช้า  

4.4.3 กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ กรกฎาคม-ตุลาคม 2563  

ลงในเล่มบันทึกปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวที่ได้แจกให้ และออกแบบแผนผังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวโดยไม่
จำเป็นต้องเหมือนกนัทั้งโรงเรียน 
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.4.4 การศึกษาดูงานโครงการ To Be Number One  
  ด้วย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ไดด้ำเนินการ
จัดทำห้องโครงการ To Be Number One ในการนี้ทางโรงเรียนจะไปศึกษาดูงานโรงเรียนดังกล่าวและนำมา
ปรับใช้ในโรงเรียนให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
มติที่ประชมุ : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.4.5 โครงการเยาวชนตัวน้อย หัวใจวัยใส ปลอดคอรัปชั่น (ยุวชนปลอดคอรัปชั่น) 
  ตามที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองจัดโครงการเยาวชนตั วน้อย หัวใจวัยใส ปลอด
คอรัปชั่น (ยุวชนปลอดคอรัปชั่น) รุ่นที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ระยอง ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประทานอาหารกลางวันจากทาง
โครงการจัดไว้ให้ พบว่านักเรียนจำนวน 73 คน มีอาการท้องเสีย ในการนี้ทางกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดำเนินการแจ้ง
ไปยังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและทางสภาเด็กได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.4.6 การอยู่ครเูวรประจำวันช่วงเช้าและช่วงเย็น 
  ตามที่โรงเรียนมีนโยบายให้จัดครูเวรประจำวันในช่วงเช้าและช่วงเย็น นั้น ในการนี้ขอความ
ร่วมมือครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และงดใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ)  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและปฏิบัต ิ   
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 ดูแลเรื่องชู้สาว/ครูล่วงละเมิดนักเรียน ตรวจสอบ สอดส่อง  
 ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระช่วยดูแลครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดูแล ตรวจสอบ 
สอดส่อง เรื่องชู้สาว ห้ามมิให้ละเมิดนักเรียนทุกกรณี   
มตทิี่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

6.2 การลงโทษนักเรียนให้ระมัดระวัง ใช้วิธีอ่ืนที่เหมาะสมในการลงโทษ  
โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
 1. ว่ากล่าวตักเตือน 
 2. ทำทัณฑ์บน 
 3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
 4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการนี้ ขอกำชับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้ลงโทษนักเรียนด้วยความระมัดระวัง และใช้วิธี

ในการลงโทษที่มีความเหมาะสม 
มตทิี่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

6.3 ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านช่วย สอดส่อง
นักเรียน ให้ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด 
มตทิี่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

6.4 การปฏิบัติตามกฎจราจร 
ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด เพ่ือความเป็นระเบียบใน

โรงเรียน 
มตทิี่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 
 

ลงชื่อ    ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        ( นางสาวชนาธิป  เดชศรี ) 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ ) 
 
 
ลงชื่อ      ประธานการประชุม 
          ( นายสันติ  มุกดาสนิท )   

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคควีิทยา 
 
 
 


