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ระเบียบวาระการประชุม 
ข้าราชการครูโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

ครั้งที่ 2/2563 
วันศุกรท์ี่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet  ณ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
........................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 1.1 แนะน ารองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ 
 1.2 รางวัลสภานักเรียน โรงเรียนบางละมุงและโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
 1.3 ครูจ านวน 5 คน ข่มข่ืนนักเรียน 
 1.4 ระวังพายุฤดูร้อน 
 1.5 รายงานเข้ากลุ่มไลน์ Rayong-Fight Covid 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 

4.1.1 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า  
2019 (Covid-19) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีหนังสือถึงโรงเรียน แจ้งขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบ On-air และ Online 
   1. On-air รับชมการสอนของครูแต่ละวิชา จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ผ่านทางเครื่องรับจานดาวเทียม ดิจิตอลทีวี เคเบิลทีวี IPTV และแอพพลิเคชั่น (อินเทอร์เน็ต) 
   2. Online อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากแพลทฟอร์มในการจัดการ
สอนทางเว็ปไซต์ deep.go.th 
  4.1.2 โรงเรียนรายงานผลกระบวนการด าเนินงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 
   1. ระดับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับครูผู้สอนทุกคนเป็น
รายวัน ทุกช่วงเย็น 
    - โรงเรียนที่ครูและนักเรียนมีความพร้อมทางเทคโนโลยี ให้ใช้การติดตาม
สื่อสารก ากับการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางระบบ On-air หรือ Online 
    - ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูรายการพร้อมกับนักเรียน แล้วสรุปและรายงาน
ต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปปรับแก้ไขให้เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
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   2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพร้อมรายงานเขตพ้ืนที่ เมื่อ สพฐ. ต้องการข้อมูล 
  4.1.3 ให้โรงเรียนติดตามแบบส ารวจความพร้อมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองระดับเขต
พ้ืนที ่
  4.1.4 ให้โรงเรียนติดตามแบบส ารวจความต้องการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีส่งมายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รายงานต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.1.5 จัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  4.1.6 การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562 
  4.1.7 ก าหนดการเลื่อนการส่งผลงานวิจัยสถานศึกษา 
  ก าหนดการเลื่อนการส่งผลงานวิจัยสถานศึกษา ทั้ งหมด 50 โรงเรียน ใน สพม.18 ครั้งที่ 1 
จากเดิม 4-8 พฤษภาคม 2563 เลื่อนส่งผลงาการวิจัยสถานศึกษาออกไปเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
  4.1.8 ตารางสอนของครูและตารางเรียนของนักเรียนที่ออกอากาศทีวีดิจิตอลส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID - 19 
  4.1.9 การเช็คชื่อนักเรียนในแต่ละรายวิชา 

4.1.10  การอบรม Google  Classroom ให้แก่ครูเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน 
การสอน online โดยคุณครูจะต้องจัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    1. ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ 
    2. สื่อการเรียนรู้ เช่น PowerPoint, VDO, ไฟล์ใบความรู้และใบงาน 
  4.1.11 รายงานผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

4.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4.2.1 งบประมาณลงทุน โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ได้รับค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน 115,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สิ้นสุด 22 พฤษภาคม 2563 
 4.2.2 ระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุในปี 2562 และปี 2563 
 4.2.3 รายละเอียดการเก็บเงินระดมทรัพยากร รายละเอียดอื่น ๆ  
 4.2.4 การจ าหน่ายชุดพละ 
 4.2.5 หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 
 4.2.6 รายงานการสรุปกิจกรรม โครงการ ปีการศึกษา 2562 
  

4.3 กลุ่มบริหารทั่วไป  
 4.3.1 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 

ถือปฏิบัติดังนี้ 
  1. ให้บุคลากรทุกคนติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา ปฏิบัติงานส าหรับผู้เข้ามาติดต่อ

ราชการต้องแลกบัตรทุกครั้ง 
  2. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต 
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  3. ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรองเริ่มจาก 
   - ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิของร่างกาย  
   - จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดที่ปฏิบัติงาน 
   - มีซุ้มอุโมงค์ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ 
   - จัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
   - งดกิจกรรมที่รวมกลุ่มที่ไม่จ าเป็น 
 4.3.2 แนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากประราชด าริ 

การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  โรงเรียนก าลังด าเนินการ 
 4.3.3 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย

การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีเป้าประสงค์คือ 
  - ขยะมูลฝอยน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
  - ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  - ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ประชาชนในพ้ืนที่มีความตระหนักสร้าง

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่นและจังหวัด 
 

4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.4.1 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 รับสมัคร      ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหา  ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 ด าเนินการสรรหา (สัมภาษณ์และประเมินผลงาน) วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา   ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง   เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. แล้ว 
 4.4.2 รายงานความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(1 เมษายน 2563)  
 4.4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4.4 แนะน าบุคลากรใหม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 


