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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

ครั้งท่ี 2/2563 
วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet ณ  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
ผู้มาประชุม 
1. นายสันติ  มุกดาสนิท    ประธานการประชุม 
2. นายมาโนช  ครอบครอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นางสาวสมปอง  พรามเอก   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นางสาวอภันตรี  ฉลอง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นายวรพจน์  กรณวงศ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นายสายัณห์  ศรีขวัญ   11. นางสัจจา  ช่างต่อ  
12. นางกุลธิดา  ถินกลั่น    13. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม    
14. นางสาวสุปรียา  อินองการ   15. นายชัยพัฒน์  ราญรอน    
16. นางสาวลลิตา  รสธรรม   17. นายวิศรุต  เลขการ     
18. นายอุเทน  บ ารุงนา    19. นายกฤษฎา นาหมื่น     
20. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์   21. นางนิตยา  อภิญ     
22. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   23. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง   
24. นางชนิดา  รื่นรมย์    25. นางสาวกุสมุา   จันทร์แก้ว    
26. นางสาวจิรนันท์   ช้ันชาติ   27. นางสาวอุมาพร  เช่ียวณรงค์กร   
28. นางสาวนันทพร  บญุประถม   29. นายนัฐพล  บญุสละ     
30. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   31. นางสาวรัตติยา  จันทคาม 
32. นายสุรเดช  สอนภักดิ์   33. นางดวงกมล  พรพลานามัย    
34. นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์   35. นางสายชล  ต่ายนิล     
36. นางวิลาสินี  อุดแก้ว            37. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ    
38. นางจุฑา  ทองหล่อ    39. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน    
40. นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา   41. นางสาวจารุวรรณ   จันทมัตตุการ   
42. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ   43. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์    
44. นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ  45. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   
46. นายคมกริช  ซ้อนบุญ   47. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรช่ัว    
48. นายนคร  สร้อยสน    49. นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ    
50. นางมัทนา  ครอบครอง   51. นายธีรพร  เอื้อเฟื้อ     
52. นางสาวอรพินทร์  มีกุญชร   53. นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล   
54. นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน   55. นายนิกร  คงอินทร์     
56. นางจุฑารัตน์  เกิดทอง   57. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์    
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58. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม   59. นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย    
60. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   61. นางปฏิมา  บุญล้อม     
62. นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์   63. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง    
64. นางอรวรรณ  นธีนาม   65. นายเอนก  จิณารักษ์     
66. นายรัชพล  เที่ยงด ี    67. นางสาวนิตติกา  ศิริยา    
68. นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว   69. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ   
70. นางศศธร  ทองจันทร์   71. นางชบา  เมืองค า     
72. นายศิริพงศ์   เงินบุคคล   73. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ    
74. นางสาวกิ่งกาญจนา  สุวรรณโชต ิ  75. นายค านวน  วงศ์จันทร์    
76. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม   77. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา    
78. นายธนิต  มัชฌิมา    79. นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง    
80. นางฉัตรกมล  ศิริคช    81. นายโอฬาร  พาช่ืน     
82. นายสรายุทธ  อินทะศรี   83. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ    
84. นางสาวลาวัณย์  เอี่ยมจ ารัส   85. นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน    
86. นายสมนึก  โสมล    87. นางสาวสราลี  งามด ี    
88. นายชลิต  เสนาะสันต์   89. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ    
90. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   91. นางสาวเพ็ญภัค  ใจด ี    
92. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   93. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร   
94. นางสาวชนาธิป  เดชศรี   95. นางสาวเมธินี  พัดทอง    
96. นายวชิรวิชญ ์ แสนธิ    97. นางศิรัญญา  วงษ์ซิ้ม     
98. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล   99. Ms.Varsha Tryambak Borse   
100. Mr.Jayesh Kumar Chhari   101. Miss Loura May Cruz    
102. Miss Nolyn Grace E.Luciano  103. Miss Aloha Veibe M.Febian   
104. Miss Peng Xiau Yuan   105. Miss Liu Jian Qiao 
เริม่ประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 แนะน ารองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิม้เจรญิ 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 1.2 รางวัลสภานักเรียน  
 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบางละมงุและโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่
เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
 1.3 ครูจ านวน 5 คน ข่มขื่นนักเรียน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ฝากย้ ามายังโรงเรียนเกี่ยวกบัการวางตัว
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบหมายกลุม่บริหารงานบุคคลด าเนินการย้ าบ้านพักครูช่วยเป็นหูเป็นตา 
การเข้าออกของคนแปลกหน้าให้แจง้กลุ่มบรหิารงานบุคคลทุกครั้งและรายงานมายงัผู้อ านวยการโรงเรียน 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
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 1.4 ระวังพายุฤดูร้อน 
ในช่วงวันที่ 12-13 พ.ค.2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผล่งมาปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกบัมลีมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน า
ความช้ืนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าใหบ้รเิวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน โดยมลีักษณะของพายุฝน
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กบัมลีูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดข้ึนได้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูรอ้น หลกีเลี่ยงการอยู่ในทีโ่ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่
ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ส าหรบัเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิด
ต่อผลผลิตทางการเกษตร  
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 1.5 รายงานเข้ากลุ่มไลน์ Rayong-Fight Covid 
 เชิญชวนครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ากลุ่มไลน์ Rayong-Fight Covid และรายงานทุกวันพฤหสับดี 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ประธานมอบหมายให้  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ  ด าเนนิการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี ้
4.1.1 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า  

2019 (Covid-19) 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีหนังสือถึงโรงเรียน แจ้งข้ันตอนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบ On-air และ Online 
   1. On-air รับชมการสอนของครูแต่ละวิชา จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ผา่นทางเครื่องรับจานดาวเทียม ดิจิตอลทีวี เคเบิลทีวี IPTV และแอพพลิเคช่ัน (อินเทอร์เน็ต) 
   2. Online อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากแพลทฟอร์มในการจัดการ
สอนทางเว็ปไซต์ deep.go.th 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.2 โรงเรียนรายงานผลกระบวนการด าเนินงานมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 
   1. ระดับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับครูผู้สอนทุกคนเป็น
รายวัน ทุกช่วงเย็น 
    - โรงเรียนที่ครูและนักเรียนมีความพร้อมทางเทคโนโลยี ให้ใช้การติดตาม
สื่อสารก ากับการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางระบบ On-air หรือ Online 
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    - ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูรายการพร้อมกับนักเรียน แล้วสรุปและรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปปรับแก้ไขให้เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
   2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพร้อมรายงานเขตพื้นที่ เมื่อ สพฐ. ต้องการข้อมูล 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.3 โรงเรียนติดตามแบบส ารวจความพร้อมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองระดับเขตพื้นที่ 
  จากการส ารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาพบว่า  
มีผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ต้องการกล่องทีวีดิจิตอลจ านวน ๒๑๐ คน ในการนี้ทางโรงเรียนได้รายงานต่อ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.4 โรงเรียนติดตามแบบส ารวจความต้องการกล่องรบัสญัญาณดิจิตอลทีวีส่งมายังส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ในการนี้ทางโรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยม 
บ้านนักเรียนเพื่อส ารวจและรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.5 จัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.6 การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562 
  ขณะนี้ทางกลุ่มบริหารวิชาการได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.7 ก าหนดการเลื่อนการส่งผลงานวิจัยสถานศึกษา 
  ก าหนดการเลื่อนการส่งผลงานวิจัยสถานศึกษา ทั้งหมด 50 โรงเรียน ใน สพม.18 ครั้งที่ 1 
จากเดิม 4-8 พฤษภาคม 2563 เลื่อนส่งผลงานการวิจัยสถานศึกษาออกไปเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
  4.1.8 ตารางสอนของครูและตารางเรียนของนักเรียนที่ ออกอากาศทีวีดิจิตอลส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  COVID – 19  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตารางสอนออกอากาศทีวีดิจิตอลส าหรบัการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ช่อง17) 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้นที่สอน 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

วัน เวลา ท่ี
ออกอากาศ 

จ 08.30-09.30 
อ 09.30-10.30  
พฤ10.30-11.30    

วัน เวลา ท่ี
ออกอากาศ 

พ 09.30-10.30   
พฤ 08.30-09.30  
ศ 09.30-10.30  

วัน เวลา ท่ี
ออกอากาศ 

จ 09.30-10.30 
พ 10.30-11.30 
พฤ 09.30-10.30 

   

1. ครูสายัณห์  ศรีขวญั      ห้อง1-6 
2. ครูสัจจา ช่างต่อ    ห้อง1-6   
3. ครูจงจินต ์บัวเผื่อน   ห้อง 2,4,6,8    
4. ครูบุญญารัศม์ิ จันทคาม  ห้อง 2,4,6,8     
5. ครูกุลธิดา ถิ่นกลั่น  ห้อง 1,5,7,10     
6. ครูชัยพฒัน์ ราญรอน   ห้อง 1,7    
7. ครูสุปรียา อินองการ ห้อง 1,3,5,7,10      
8. ครูลลิตา รสธรรม ห้อง 2,4,6,8      
9. ครูอุเทน บ ารงุนา   ห้อง 5,10    

10. ครูกฤษฎา นาหมื่น  ห้อง 3,9     
11. ครูวิศรุต เลขการ     ห้อง 1-6  

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.9 การเช็คช่ือนักเรียนในแต่ละรายวิชา 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 เช็คช่ือผ่าน Application Student Messengers และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เช็คช่ือผ่านแบบฟอร์มของทางโรงเรยีนโดยสามารถรบัเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.10  การอบรม Google  Classroom ให้แก่ครูเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน 
การสอน online โดยคุณครูจะต้องจัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    1. ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ 
    2. สื่อการเรียนรู้ เช่น PowerPoint, VDO, ไฟล์ใบความรู้และใบงาน 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.11 รายงานผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 7 มิถนุายน 2563 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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4.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ด าเนนิการ

แจ้งที่ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.2.1 งบประมาณลงทุน โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ได้รับค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เป็นห้องน้ า จ านวน 5 ห้อง และห้องน้ าหอนอน) จ านวน 115,000 บาท 
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สิ้นสุด 22 พฤษภาคม 2563 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.2.2 ระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุในปี 2562 และปี 2563 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ไดร้ับการคุ้มครองถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 กรณี 

นักเรียนเข้าใหม่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 รอให้โรงเรียนด าเนินการให้เรียบร้อย 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.2.3 รายละเอียดการเก็บเงินระดมทรัพยากร รายละเอียดอื่น ๆ  
รายละเอียดการเก็บเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ม.1, ม.4 นักเรียนย้ายเข้าใหม ่ ม.2, 3, 5, 6 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200.00 200.00 200.00 200.00 
2. ค่าคู่มือนักเรียน 100.00 100.00 100.00 - 
3. ค่ากิจกรรมปฐมนิ เทศและการ

อบรมปรับพื้นฐาน ช้ัน ม.1, ม.4 
100.00 100.00 100.00 - 

4. ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 300.00 300.00 300.00 270.00 
5. ค่าสวัสดิการนักเรียน - - - - 
6. ค่าบัตรนักเรียน - - - - 

รวม 700.00 700.00 700.00 470.00 
รายละเอียดการเก็บเงินสมาคมผู้ปกครองและครูช านาญสามัคคีวิทยา 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน    
1. ค่าสมาคมผูป้กครองและครู

ช านาญสามัคคีวิทยา 
100.00 100.00 100.00 100.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
รายละเอียดการเก็บเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

1. ค่าชุดพละ 400.00 400.00 400.00 - 
2. ค่ากระเป๋านักเรียน 250.00 250.00 250.00 - 

รวม 650.00 650.00 650.00 0.00 
รวมท้ังหมด 1,450.00 1,450.00 1,450.00 570.00 

 มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
4.2.4 การจ าหน่ายชุดพละ 

 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณไดด้ าเนินการจ าหน่ายในวันมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 12, 13, 14,  
15 มิถนุายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารงบประมาณในการบริการ 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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 4.2.5 หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 
 ขณะนี้ทางกลุ่มบริหารงบประมาณได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ยังคงมีบางกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ ที่ยังได้ไม่ครบและขอความร่วมมือให้ครูย้ายหนังสือเรียนออกจากห้องเล็กข้างห้องกฤษณา 
เนื่องจากทางโรงเรียนจะด าเนินการปรับปรุงเป็นห้องประชุมเล็ก 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.2.6 รายงานการสรุปกิจกรรม โครงการ ปีการศึกษา 2562 
 ขณะนี้งานแผนงานไดร้ับรายงานการสรุปกิจกรรม โครงการ ปีการศึกษา 2563 ทุกรายการ 

เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ด าเนินการส่งตามก าหนด 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.3 กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ประธานมอบหมายให้  นายมาโนช  ครอบครอง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ด าเนนิการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี ้
4.3.1 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19  

ถือปฏิบัติดังนี้ 
  1. ให้บุคลากรทุกคนติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา ปฏิบัติงานส าหรับผู้เข้ามาติดต่อ

ราชการต้องแลกบัตรทุกครั้ง 
  2. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต 
  3. ทุกหน่วยงานจัดต้ังจุดคัดกรองเริ่มจาก 
   - ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิของร่างกาย  
   - จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดที่ปฏิบัติงาน 
   - มีซุ้มอุโมงค์ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือที่มีคุณภาพ 
   - จัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
   - งดกิจกรรมที่รวมกลุ่มที่ไม่จ าเป็น 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 4.3.2 แนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  โรงเรียนก าลังด าเนินการ 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.3.3 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย
การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีเป้าประสงค์คือ 

  - ขยะมูลฝอยน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
  - ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  - ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักสร้าง

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถ่ินและจังหวัด 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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  4.3.4 ห้องกิจการนักเรียน  
  การด าเนินการจัดท าห้องกิจการนักเรียน ขณะนี้ได้ก าลังด าเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จให้ทัน 
เปิดภาคเรียน 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.3.5 ต้นไม้ข้างโรงฝึกงาน  
  การตัดต้นไม้ข้างโรงฝึกงาน ขณะนี้ก าลังด าเนินการตัดกิ่งไม้ออกเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่
นักเรียนและเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประธานมอบหมายให้  นายวรพจน์  กรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนนิการแจ้ง

ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมเีรื่องแจ้งดังนี ้
4.4.1 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าส านักงานเขตพื้นที่

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

  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา   ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 รายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง   เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. แล้ว 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 4.4.2 รายงานความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(1 เมษายน 2563)  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 4,021 ราย บัดน้ีอยู่ระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุม กศจ.ชลบุรี ในวันที่ 
26 พฤษภาคม 2563 ส าหรับ กศจ.ระยอง ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เมื่อการด าเนินการตาม
ระเบียบและข้ันตอนเสร็จสิ้น (ผ่านการอนุมัติจาก กศจ. และศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนแล้ว) จึง
จะสามารถน าข้อมูลเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงเงินเดือน (e-paylow) ได้ ดังนั้นคาดว่าทุกท่านจะได้รับเงินเดือนใหม่
ในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. นายก้องเกียรติ ทองอ้น โรงเรียนชลบุรี สุขบท 
  2. นางสาววิภาพร ศรีค าเวียง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
  3. นางสาวณฐิณี มณีวรรณ โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 4.4.4 แนะน าบุคลากรใหม่ 
  1. นายสุรเดช  สอนภักดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 



9 
  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติ   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด าเนินการ 5 ส  
 6.2 บัตรประจ าตัวของครู ฟรี โดยจะขอความอนุเคราะห์จากบริษัท Student Care ส่วนนักเรียนที่ท า
หายท าใหม่  ราคา 50 บาท  
 6.3 กักตัวของครูที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด จ านวน 14 วัน  
 6.4 การเช็คช่ือนักเรียน ให้เข้าไปยังระบบ Student Care โดยให้รหัสผ่านเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
หากครูท่านใดไม่เข้าใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูอุมาพร เช่ียวณรงค์กร กลุ่มบริหารวิชาการ 

6.5 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
  สหวิทยาเขตระยอง 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่  
  สหวิทยาเขตระยอง 2 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
 นักเรียนที่ก าลังหาที่เรียนสามารถติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ดังกล่าวได้ 

6.6 การรายงานตัวในช่วงปิดภาคเรียนของครูและบุคลาการทางการศึกษาผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์        
ให้รายงานจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และกรณีออกต่างจังหวัดให้รายงานมายังกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
เสนอมายังผู้อ านวยการให้ทราบต่อไป 
 6.7 การเรียนผ่าน DLTV มี 2 ช่วงเวลา โดยสามารถเลือกเรียนได้ดังต่อไปนี้  

ช่วงที่ 1 เวลา 14.30-19.30 น.  
ช่วงที่ 2 เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป  

ในการนีน้ักเรียนที่ท างานช่วงกลางวันสามารถเรียนช่วงกลางคืนได้  
6.6 การปฏิบัตหิน้าที่ในช่วงปฏิบัตหิน้าที่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019 (Covid - 19)  

  ตามที่มติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid - 19) โดยให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และท าตาม
นโยบาย Work from home ของรฐับาล ทางโรงเรียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียน
ตามค าสั่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) โรงเรียนมีค าสัง่
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าเดือนพฤษภาคม 2563  โดยให้สลับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาท างาน โดยใหส้แกนหน้าไม่เกิน 09.00 - 15.30 น.    
 6.6 การอบรม Google classroom ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นั้น ให้ครูทุกคน
เตรียมแผนการสอน, สื่อ, Power Point, Video, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ตามตารางที่แจ้งไว้ อบรม ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ เวลา 09.00-15.30 น. 

วันท่ีจัดการอบรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเข้ารับการอบรม 
20 พฤษภาคม 2563 ภาษาต่างประเทศ 
21 พฤษภาคม 2563 สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย 
25 พฤษภาคม 2563 การงานอาชีพ, ศิลปะ 
26 พฤษภาคม 2563 วิทยาศาสตร์ 
27 พฤษภาคม 2563 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, แนะแนว 
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 6.5 ครูโอฬาร พาช่ืน สอบถามว่าวิชาปฏิบัติต้องหารูปแบบการสอนเองใช่หรือไม่ 
แจ้งครูโอฬาร พาช่ืน ให้ติดตามรูปแบบการเรียนการสอนทาง DLTV  
 6.6 ครูฉัตรกมล ศิริคช สอบถามให้เตรียมเป็นไฟล์การอบรม Google Classroom ใช่หรือไม่  
แจ้งครูฉัตรกมล ศิริคช ให้เตรียมมาเป็นรูปแบบไฟล์งานเพื่อจะได้อัพโหลดไฟล์ข้ึนทาง Google Classroom 
 6.7 ครูภาณุพงศ์ ลาภเกิน สอบถามถึงนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนทาง DLTV ได้  
แจ้งครูภาณุพงศ์ ลาภเกิน ให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการออกเยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบถึงปัญหาในการเรียน 
 6.8 ครูฉัตรกมล ศิริคช สอบถามรายช่ือและเบอร์โทรศัพท์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แจ้งครูฉัตรกมล ศิริคช รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์นักเรียนสามารถรับได้ทางเว็ปไซต์โรงเรียน 
 6.9 ครูจารุวรรณ ฉันทมัตตุการ สอบถามว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบถามว่าขณะที่
ออกอากาศนักเรียนติดภารกิจไม่สามารถเรียนได้ สามารถเรียนย้อนหลังได้หรือไม่ 
แจ้งครูจารุวรรณ ฉันทมัตตุการ นักเรียนสามารถติดตามได้อีก 2 ช่วงเวลาคือ 14.30 น. และ 20.30 น. 
ท่ีประชุม:  ที่ประชุมรับทราบ 
  

 
เลิกประชุมเวลา 12.35 น. 
 

ลงช่ือ   ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        ( นางสาวชนาธิป  เดชศรี ) 
 
 

ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ ) 
 
 

ลงช่ือ      ประธานการประชุม 
          ( นายสันติ  มุกดาสนิท )   

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 
 
 


