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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

ครั้งที่ 4/2563 
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
ผู้มาประชุม 
1. นายสันติ  มุกดาสนิท    ประธานการประชุม 
2. นายมาโนช  ครอบครอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นางสาวสมปอง  พรามเอก   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
6. นางสาวอภันตรี  ฉลอง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นายวรพจน์  กรณวงศ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นายสายัณห์  ศรีขวัญ    10. นางสัจจา  ช่างต่อ  
11. นางกุลธิดา  ถินกลั่น    12. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม    
13. นางสาวสุปรียา  อินองการ   14. นายชัยพัฒน์  ราญรอน    
15. นางสาวลลิตา  รสธรรม   16. นายวิศรุต  เลขการ     
17. นายอุเทน  บ ารุงนา    18. นายกฤษฎา นาหมื่น     
19. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์   20. นางนิตยา  อภิญ     
21. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   22. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง   
23. นางชนิดา  รื่นรมย์    24. นางสาวกสุุมา   จันทร์แกว้    
25. นางสาวจิรนันท์   ชั้นชาติ   26. นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร   
27. นางสาวนันทพร  บุญประถม   28. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา    
29. นางสาวรัตติยา  จันทคาม   30. นายสุรเดช  สอนภักดิ ์    
31. นางดวงกมล  พรพลานามัย   32. นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์    
33. นางสายชล  ต่ายนิล    34. นางวิลาสินี  อุดแก้ว             
35. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ   36. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน    
37. นางสาวสุพชิญา  ธนะค ามา   38. นางสาวจารุวรรณ   จันทมัตตุการ   
39. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ   40. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์    
41. นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ  42. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   
43. นายคมกริช  ซ้อนบุญ   44. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว    
45. นายนคร  สร้อยสน    46. นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ    
47. นางมัทนา  ครอบครอง   48. นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ     
49. นางสาวอรพนิทร์  มีกุญชร   50. นางสาวนันท์ชรยี์  ลี้ไพโรจน์กุล   
51. นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน   52. นายนิกร  คงอินทร ์     
53. นางจุฑารัตน์  เกิดทอง   54. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์    
55. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม   56. นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย    
57. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   58. นางปฏิมา  บุญล้อม     
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59. นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์   60. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง    
61. นางอรวรรณ  นธีนาม   62. นายเอนก  จิณารักษ์     
63. นายรัชพล  เที่ยงด ี    64. นางสาวนิตติกา  ศิริยา    
65. นายภาณวุิชญ์  สว่างไสว   66. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ   
67. นางศศธร  ทองจันทร ์   68. นางชบา  เมืองค า     
69. นายศิริพงศ์   เงินบุคคล   70. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ    
71. นายค านวน  วงศจ์นัทร์   72. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม    
73. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา   74. นายธนิต  มัชฌิมา     
75. นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง   76. นางฉัตรกมล  ศิริคช     
77. นายโอฬาร  พาชื่น    78. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ    
79. นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจ ารัส   80. นางสาวณชิาดา  ปัญจวีณิน    
81. นายสมนึก  โสมล    82. นางสาวสราลี  งามด ี    
83. นายชลิต  เสนาะสันต์   84. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ    
85. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   86. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี    
87. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   88. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร   
89. นางสาวชนาธิป  เดชศรี   90. นางสาวเมธินี  พัดทอง    
91. นางศริัญญา  วงษ์ซ้ิม    92. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล    
93. Ms.Varsha Tryambak Borse  94. Mr.Jayesh Kumar Chhari    
95. Miss Loura May Cruz   96. Miss Nolyn Grace E.Luciano   
97. Miss Aloha Veibe M.Febian  
  
เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนัฐพล  บุญสละ    ลาป่วย 
2. นางจุฑา  ทองหล่อ    ลากิจ 
3. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์   ลาป่วย 
4. นางสาวกิง่กาญจนา  สุวรรณโชติ  ไปราชการ 
5. นายสรายุทธ  อนิทะศร ี   ลาป่วย 
6. นายวชิรวิชญ์  แสนธิ    ลาป่วย 
7. Miss Peng Xiau Yuan   กลับประเทศจีน 
8. Miss Liu Jian Qiao    กลับประเทศจีน 
 

ประธานกล่าวเปดิการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 แนะน าครูใหม่ 
  1. นายสุรเดช  สอนภักดิ์ 
  2. นางสาววรรณนิภา  สวัสดิมงคล 
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 มอบของขวัญวันเกิด 
  1. นางฉัตรกมล  ศิริคช   เกิดวันที่ 1 มีนาคม 
  2. นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว  เกิดวันที่ 3 มีนาคม 
  3. นางสาวลลิตา รสธรรม   เกิดวันที่ 12 มีนาคม 
  4. นางบุญญารัศม์ิ  จันทคาม  เกิดวันที่ 25 มีนาคม 
  5. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง  เกิดวันที่ 30 มีนาคม 
  6. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม  เกิดวันที่ 31 มีนาคม 
  7. นางกุลธิดา ถินกลั่น   เกิดวันที่ 31 มีนาคม 
  8. นายชลิต  เสนาะสันต์   เกิดวันที่ 4 เมษายน 
  9. นางชบา  เมืองค า   เกิดวันที่ 8 เมษายน 
  10. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์  เกิดวันที่ 13 เมษายน 
  11. MS.Varsha Tryambak Borse เกิดวันที่ 13 เมษายน 
  12. นางสาวรัตติยา จันทคาม  เกิดวันที่ 27 เมษายน 
  13. นายรัชพล เที่ยงดี   เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 
  14. นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย  เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 
  15. นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา  เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 
  16. นางสาวสราลี งามดี   เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
  17. นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว  เกิดวันที ่12 พฤษภาคม 
  18. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน  เกิดวันที่  12 พฤษภาคม 
  19. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 
  20. นางสาวอุบลวรรณ ประจง  เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม  
  21. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา  เกิดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
  22. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์  เกิดวันที่ ๗ มิถุนายน 
  23. นายชัยพัฒน์ ราญรอน  เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 
  24. นางสาวชนาธิป เดชศรี  เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 
  25. นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  เกิดวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
  26. นายโอฬาร พาชื่น   เกิดวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
  27. นางสาวสุปรียา  อินองการ  เกิดวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 3/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet ณ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานมอบหมายให้  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ  ด าเนินการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 

4.1.1 การจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่18  
พฤษภาคม-วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563) 
   1. มีการส ารวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนใหญ่นักเรียนใช้สมาร์ท
โฟนในการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6  
   - ความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้สมาร์ทโฟน   

- ความพร้อมในการรับชม DLTV ซึ่งใช้ได้การเรียนออนไลน์ ความพร้อมของ  
มัธยมศึกษาตอนต้น 51% เรียนโดยผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม และ 16% ทีวีดิจิตอล มัธยมศึกษาตอนปลาย 53 % 
เรียนโดยผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม ไม่สามารถรับชมได้ 28%   

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมสองด้าน ผู้ปกครองบางคนไม่มีกล่องรับสัญญาณ  
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เราจะมกีารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผ่าน Google Classroom  
สรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ผ่านมา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียน จ านวน 185 คน ไม่ได้เข้าเรียน จ านวน 93 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าเรียน จ านวน 265 คน ไม่ได้เข้าเรียน จ านวน 63 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียน จ านวน 314 คน ไม่ได้เข้าเรียน จ านวน 26 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน จ านวน 135 คน ไม่ไดเ้ข้าเรียน จ านวน 98 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเรียน จ านวน 234 คน ไม่ไดเ้ข้าเรียน จ านวน 2 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรยีน จ านวน 195 คน ไม่ไดเ้ข้าเรียน จ านวน - คน 
รวมทั้งหมด 1,610 คน สรุป เข้าเรียนจ านวน 1,328 คน ไม่ได้เข้าเรียน 282 คน  

   สรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
1. นักเรียนไม่มีเวลาว่าง ต้องช่วยที่บ้านท างานบ้าน 
2. ไม่มีอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท ์
3. สัญญาณในการสอนติดขัดท าให้การเรียนไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ที่บ้านนักเรียนมีหลายระดับชั้น ต้องแบ่งเวลากันเรียน 
5. มีเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน ไม่เอ้ืออ านวยกับการเรียนทางไกล 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
4.1.2 การเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  

1. ประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัตขิองภาครัฐ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือมกีารป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 
โรงเรียน 
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3. มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (โควิด-19) ผ่านโรงเรียนและเพจ Facebook โรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปศึกษา 

 4. ให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านเพ่ือท าการส ารวจในประเด็นต่อไปนี้  
 - การส ารวจความพร้อมสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนเนื่องจากผลกระทบจาก 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กของกรมสุขภาพจิต 
   - แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
จัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยค านึงมาตรการควบคุมหลัก
ในมิติการด าเนินงาน เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อ 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 

1. คัดกรองวัดไข้  2. สวมหน้ากาก  3. ล้างมือ 
4. เว้นระยะห่าง  5. ท าความสะอาด 6. ลดแออัด 

  คุณครูที่ปรึกษาออกติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือส ารวจข้อมูลและให้นักเรียนท าแบบประเมิน
ตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  1. จัดประชุมคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติของภาครัฐเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  2. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการการปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เกี่ยวข้องในหลายช่องทาง 

 เมื่อมาถึงโรงเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย เดินเป็นแถวผ่านประตูโรงเรียนคุณครูเวรประจ าวัน
ด าเนินการตรวจคัดกรอง โดยผ่านตามจุดทีม่ีการเว้นระยะตามทางเดิน 
  การจัดการเรียนการสอน จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) : สลับวันมาเรียนเป็นระดับชั้น 
  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  
  ๒. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
   รูปแบบที่ ๑ การสลับชั้นเรียนของนักเรียนมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 

   รูปแบบที่ ๒ การสลับชั้นเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่  
   รูปแบบที่ ๓ การสลับช่วงเวลาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 

   รูปแบบที่ ๔ การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 

พิจารณาตามบริบทของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

แบบผสมผสานในรูปแบบที่ ๒ การสลับชั้นเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ ดังนี้ 
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๓ และ ๕ เรียนวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๔ และ ๖ เรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามแผนการเรียน โดยให้
นักเรียนเรียนโดยใช้ตารางสอนปกติ ในวันที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนให้ครูผู้สอนจัดสอนออนไลน์ ผ่าน 
Google Classroom การจัดห้องเรียน ต้องจัดห้องเรียน ๒ ห้องเรียนติดกัน ต่อนักเรียน ๑ ห้อง โดยใช้ครู
ประจ าวิชา     คนเดียวสอนนักเรียนทั้ง ๒ ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน โดยจะมีการจัดห้องเรียนประจ าให้
นักเรียน 

   - นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษให้มาเรียนทุกวัน เนื่องจากนักเรียนมีจ านวนน้อย 
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   - การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน เพ่ือลดความแออัดของนักเรียน จึง
ต้องมีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งก าหนดออกเป็น ๒ ช่วง ตัวอย่างเช่น  

            ช่วงที่ ๑ จะเป็นนักเรียนชั้นม. ๑ และนักเรียนชั้นม.๕/๑ , ๕/๒ และ ๕/๓   
             ช่วงที่ ๒ จะเป็นนักเรียนชั้นม. ๓ และนักเรียนชั้นม.๕/๔ , ๕/๕ และ ๕/๖ 

หมายเหตุ : ก าหนดจ านวนนักเรียน ๔ คนต่อ ๑ โต๊ะอาหาร 

  นักเรียนที่เดินทางมาโดยรถรับ-ส่ง ทางโรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่
อยู่บนรถ ลดการพดูคุยกัน เล่นหยอกล้อ 

  2. มีการท าความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรยีนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง 

  3. การจัดนั่งบนรถรับนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและมีการจัดท า
สัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน 

  4. มีเจลแอลกฮอล์ส าหรับการใช้ท าความสะอาด บนรถรับ-ส่งนักเรียน 

  การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 

  โรงเรียนมีการแบ่งสัดส่วนในการรับประทานอาหารเป็น 2 บริเวณ ดังนี้ 
  บริเวณที่ 1 ที่นั่งบริเวณอัฒจันทร์ ส าหรับนักเรียนที่น าอาหารมารับประทานเอง 

  บริเวณท่ี 2 โรงอาหาร ส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้น าอาหารมารับประทานเอง  
หมายเหตุ : นักเรียนจะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยรับประทานโต๊ะละ 4 คน 
เท่านั้น 
  แนวทางปฏิบัติในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  1. จัดให้มีเจลแอลกฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับนักเรียนและครู ใช้ประจ าทุกห้องเรียน 
และจัดให้มีเจลแอลกฮอล์บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในโรงยิมห้องสมุด และห้องส านักงานต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 
  2. มีการท าความสะอาดห้องในอาคารต่าง และบริเวณรอบๆ รวมถึงโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และจุด
สัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ รีโมท อุปกรณ์สื่อ ทุกวันวันละ 2 ครั้ง (เช้าก่อน
ให้บริการและพักเท่ียง) 
  3. การจ ากัดจ านวนคนจ ากัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการ
ทุกคน สวมหน้ากากหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา 
  4. การจ ากัดจ านวนคน จ านวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนาม
กีฬา รวมถึงหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง เช่น 
วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 
  โรงเรียนมีมาตรการในการดูแลบริเวณโรงอาหาร ดังนี้ 
  1. อุปกรณ์และภาชนะในการรับประทานอาหาร และตู้น้ าดื่ม มีการท าความสะอาดอย่างชัดเจน
และจัดเก็บอย่างมิดชิด 
  2. วัตถุดิบในการท าอาหารมีความสดใหม่ และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและมีการท าความสะอาด
ก่อนน ามาปรุง 
  3. แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานล้างจาน ใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือ ตลอดเวลาในขณะ
ปฏิบัติงาน 
  4. มีการท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ี พ้ืนโรงอาหาร ด้วยน้ าย่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลัง
รับประทานอาหารของนักเรียนแต่ละรอบ 
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  5. การทิง้ขยะมีมาตรการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน และมีการก าจัดขยะหลังเลิกเรียนทุกวัน 
  6. โรงเรียนมีการจัดครูตรวจสอบความสะอาดประจ าวัน 
  โรงเรียนมีการทดลองเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1. ทดลองเรียนในวันจันทร์และวันอังคารที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2563 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 ทดลองเรียนวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยใช้
ตารางเรียนวันจันทร์ 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 6 ทดลองเรียนวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้
ตารางเรียนวันอังคาร 
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.3 การรับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนมีโครงการโควตานักเรียนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป รับห้องละ 40 คน มีนักเรียน 

มาสมัครจ านวน 63 คน และอีกโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จ านวน 11 คน  
ก าหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

   - การคัดกรองผู้ปกครอง ท าโดยให้ผู้ปกครองเดินเข้าโรงเรียนทางประตู ๒ ผู้ปกครอง
จะต้องเดินผ่านซุ้มโควิดก่อนเข้าโรงเรียน 

   - การจัดนักเรียนมารายงานตัวจะแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

  - การจัดห้องเรียน เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ไม่มีการสอบเข้าเรียนต่อทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
จึงมีการจัดห้องเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก และเรียงล าดับตามผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา
ของนักเรียน   

แนวทางการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลาเรียน 93 วัน 
ปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน -30 พฤศจิกายน 2563 หยุดจ านวน 17 วัน 
การเรียนการสอนหายไป 17 วัน โดยให้ครูมกีารสอนชดเชยให้ครบหลักสูตร 
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 เวลาเรียน 88 วัน 
ปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2564 -15 พฤษภาคม 2564 หยุดจ านวน 37 วัน 
ในการนี้งานพัฒนาหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินแต่ยังไม่สมบูรณ์  หากสมบูรณ์จะ

ด าเนินการแจ้งครูทางเว็บไซต์ ตารางเรียนเริ่ม 08.30-09.30 น. คาบละ 1 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการพบกันของ
นักเรียน 

สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 283 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
229 คน ฝากคุณครูที่ปรึกษาช่วยติดตามนักเรียน ม.1/9 และ ม.1/10 เป็นพิเศษเนื่องจากนักเรียนมีโรค
ประจ าตัว ไม่สามารถเล่นกีฬาที่หนักได้  
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.4 การทดลองเรียนในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์ 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 6 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร 

มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 



8 
  

4.1.5 สรุปผล O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2563 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาที่คะแนนสูงกว่าระดับประเทศได้แก่ วิชาภาษาไทย 56.78 %  

ระดับประเทศ 55.64 % วิชาอ่ืนไม่มีวิชาไหนสูงกว่าปีที่แล้ว   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่คะแนนสูงกว่าระดับประเทศได้แก่ วิชาภาษาไทย 42.81%  

ระดบัประเทศ 42.21% วิชาที่ได้มากกว่าปีที่แล้ว ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา 35.33 % 
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 1. ด.ญ. พรธีรา  สันทัสนมงคล  ระดับชั้นม.3/1 คะแนนสูง 92.00 
  คณิตศาสตร์ 2. ด.ช.ชนานนท์ ผ่องมณี        ระดับชั้นม.3/1 คะแนนสูง 72.00 
  วิทยาศาสตร ์ 3. ด.ช.อณุวัฒน์ พวงสุวรรณ     ระดับชั้นม.3/2  คะแนนสูง 58.00 
  ภาษาอังกฤษ  4. ด.ญ.ทักษพร  เพชรดี         ระดับชั้นม.3/1  คะแนนสูง 74.00  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ภาษาไทย 1. นางสาวนิศามณี ใจหาญ  ระดับชั้นม. 6/1 คะแนนสูง 71.50 
  คณิตศาสตร์ 2. นายรุ่งตะวัน วงษ์ปก         ระดับชั้นม. 6/1 คะแนนสูง 62.50 
  วิทยาศาสตร ์ 3. นางสาวปวีณา ส าเร็จ    ระดับชั้นม. 6/1  คะแนนสูง 52.00 
  สังคมศึกษา 4. นายรุ่งตะวัน วงษ์ปก         ระดบัชั้นม. 6/1  คะแนนสูง 55.00  

ภาษาอังกฤษ 4. นายวรพล วงศ์ศิริ         ระดับชั้นม. 6/2  คะแนนสูง 50.00  
สรุป 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ล าดับที่ 25 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

     ล าดับที่ 6 ของสหวิทยาเขตระยอง 2 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ล าดับที่ 24 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

     ล าดับที่ 6 ของสหวิทยาเขตระยอง 2   
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
  4.1.6 กิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 
  ขอความร่วมมือครูที่ดูแลรับผิดชอบโครงการช้างเผือกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการช้างเผือก
กับนักเรียนในวันปฐมนิเทศ  ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563  
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ด าเนินการแจ้งทีป่ระชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.2.1 งานสวัสดิการครูและบุคลากร เรื่องสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุครูจากบริษัทประกันภัยที ่

รับประกันนักเรียน ครูและบุคลากรจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง เนื่องจากบริษัทเก็บค่าประกันนักเรียน 
คงเดิม 
   - คุณครูท่านใดประสงค์จะซื้อประสบอุบัติเหตุเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ครูนันทพร 
เพ่ิมเติม ปีหน้าทางบริษัทประกันภัยจะขอปรับราคาจากเดิม 200 บาท เป็น 250 บาท  
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   - ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า บ้านพักครู มอบหมายผู้ใหญ่บ้านและคุณครูดูแลกันเอง โดยแบ่ง
ออกเป็นบ้านพักครูด้านล่าง (ครูศิริพงศ์ เงินบุคคล) บ้านพักครูด้านบน (ครูสมปอง พรามเอก) และหอนอน (ครู
ปัทมา ภู่ระหงษ์) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน และการเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2, 3, 5, 6  

รายละเอียดการจ่ายค่าเครื่องแบบ+อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน 
ระดับ เครื่องแบบ อุปกรณ์ (ค่าสมุด 210) สรุปจ่ายเงิน 

ม.ต้น 1, 2, 3 450 210 450 

ม.ปลาย 4, 5, 6 500 230 520 

หมายเหตุ : เงินจ านวนดังกล่าวทางงานการเงินจะจัดใส่ซองไว้ให้ 
 

รายละเอียดการเก็บค่าระดมทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ระดับ ค่าระดมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สรุปเพิ่มเติม 

MEP 
ม.2/1 
ม.3/1 

20,000 ค่าประกันอุบัติเหตุ                                   200 บาท 
ค่าระบบดูแลช่วยเหลือ                               270 บาท 
ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูช านาญสามัคคีวิทยา 100 บาท 
                                               รวม 570 บาท 

ค่าระดมทรัพยากร
การศึกษา+120บาท  

ม.2/2-ม.2/10 
ม.3/2-ม.3/10 

4,000 

ม.4, 5, 6 4,000 ค่าประกันอุบัติเหตุ                                    200 บาท 
ค่าระบบดูแลช่วยเหลือ                                270 บาท 
ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูช านาญสามัคคีวิทยา  100 บาท 
                                                 รวม 570 บาท 

ค่าระดมทรัพยากร
การศึกษา+50 บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.3 กลุ่มบริหารทั่วไป  
ประธานมอบหมายให้  นายมาโนช  ครอบครอง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ด าเนินการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุม่บริหารทั่วไป  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.3.1 การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจ าปีการศึกษา 2563  
 ด้วยโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ 
ลาน 72 พรรษาฯ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความประพฤติที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะเรียนและมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงานโรงเรียน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนและครูที่ปรึกษา ดังก าหนดการต่อไปนี้  
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เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

07.30-08.30 น. ลงทะเบียนรับรายงานตัว  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ณ  ลาน 72 พรรษาฯ - รับรายงานตัว (ครูที่ปรึกษา) 
- ประชาสัมพันธ์ 

08.30-09.30 น. 
 
 
 

- พิธีเปิด  
- พิธีกรแนะน าหัวหน้าระดับชั้น ,  
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
- แบ่งนักเรียนเข้าฐาน 4 ฐาน 

ณ  ลาน 72 พรรษาฯ 
 
 

- ฝ่ายพิธีกร 
- กลุ่มบริหารทั่วไป 
- ครูที่ปรึกษา 
- สมัชชานักเรียน 

09.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 เข้าฐาน ดังนี้ 
09.30-10.30 น. 
 

- ฐานที่  1   ระบบดู แลช่ วย เหลื อ
นักเรยีน/Student care solution 
 

 ใต้ อ าค ารข้ า ง ห้ อ ง
ดนตรี ไปถ่ายรูปห้อง
กฤษณา 

- คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- สมัชชา 

10.30-10.45 น. พักเบรค ประจ าฐาน - คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- สมัชชา 

10.45-11.45 น. 
 

- ฐานที่  2  วิถี New  Normal 
 
 

ณ ลาน 72 พรรษาฯ - คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- สมัชชา 

11.45-12.45 น. 
 

พักกลางวัน  โรงอาหาร - คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- สมัชชา 

12.45-13.00 น. - พร้อมกันที่ลาน 72 พรรษาฯ ณ ลาน 72 พรรษาฯ  
13.00-14.00 น. - ฐานที่  3  สถานศึกษาสีขาวปลอด                

ยาเสพติดและอบายมุข 
ศูนย์เทคโนโลยีฯ - คณะกรรมการตามค าสั่ง 

- สมัชชา 
14.00-14.15 น. พักเบรค ประจ าฐาน 

 
- คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- สมัชชา 

14.15-15.15 น. 
 

- ฐานที่ 4  พาทัวร์ร้ัวกฤษณา   
 

ห้องสมัชชา 
 

- คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- สมัชชา 

15.15 น.  เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.3.2 การประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2563 
  การประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ของโรงเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการแจ้งแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัด
การศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังก าหนดการต่อไปนี้ 
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ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 
ณ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 (ชั้นม.1 และ ม.4)/วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (ชั้นม.3 และ ม.6) 
เวลา 08.00-09.00 น.   ลงทะเบียนผู้ปกครอง 
เวลา 09.00-10.00 น.   ผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 
เวลา 10.00-11.30 น.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
     - พบครทูี่ปรึกษา/ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/รับเงินค่าชุดนักเรียน 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 
     - พบครทูี่ปรึกษา/เก็บเงินค่าระดมทรัพยากร/รับเงินค่าชุดนักเรียน 
วันที่ 27 มิถนุายน 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5) 
เวลา 12.30-13.00 น.   ลงทะเบียนผู้ปกครอง 
เวลา 13.00-14.00 น.   ผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 
เวลา 14.00-15.30 น. พบครทูี่ปรึกษา/รับเงินค่าชุดนักเรียน/เก็บเงินค่าระดมทรัพยากร 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  

 4.3.3 การซ้อมเปิดโรงเรียนในวันที่ 29, 30 มิถุนายน 2563  
 การซ้อมเปิดโรงเรียนในวันที่ 29, 30 มิถุนายน 2563 ทางกลุ่มบริหารทั่วไปได้ด าเนินการ

จัดเตรียม เพ่ือน าปัญหามาหาแนวทางแก้ไขในวันเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  

 4.3.4 การจัดเวรประจ าวัน 
  ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่า งยิ่งด้านความ
ประพฤติและระเบียบวินัย ครูจ าเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น เพ่ือให้การ
แต่งตั้งครูเวรประจ าวัน ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ขอความร่วมมือครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความวิริยะ เสียสละ สามัคคี  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  

 4.3.5 การจัดเวรอาคารสถานที่ (ครูประจ าอาคาร) 
ด้วยทางโรงเรียนได้ด าเนินการแต่งตั้งหัวหน้าอาคารและครูผู้รับผิดชอบอาคาร เพ่ือท าหน้าที่ดูแล  

สอดส่องนักเรียนให้เกิดความสงบเรียบร้อย อีกทั้งให้ช่วยดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
พร้อมใช้งาน เพ่ือให้การแต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

ครูผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่  
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัยของอาคาร 

เรียน  
2. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนให้ช่วยดูแลรักษา 

ทรัพย์สมบัติของโรงเรียน  
3. ก ากับ ดูแล นักเรียนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ การทะเลาะวิวาท ชู้สาว การพนัน ยาเสพ 

ติด การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
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 4.3.6 การลงเขตพ้ืนที่ 
   ทางกลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคารสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ด้วย เพ่ือให้การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและแต่งตั้งผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ตามค าสั่งที่ 81/2563 ได้ขึ้นทางเว็ปไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยขอความร่วมมือครูผู้ดูแลควบคุมดูแลปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด เวลา 07.50 น. ให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดย 
เข้าแถวตอนลึก เลขที่ 1-4 สีม่วง เลขท่ี 5-10 สีส้ม (สัญลักษณ์ของการเข้าแถว) งดการเชิญธงชาติ  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  

4.3.7 การจัดเวรสารวัตรประจ าห้องกิจการนักเรียน   
ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความประพฤติ 

และระเบียบวินัย ครูจ าเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนจึงได้
แต่งตั้งครูเวรประจ าห้องกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
เวรประจ าวัน ผู้ปกฺบัติหน้าที่เวรประจ าวัน มีหน้าที ่
วันจันทร์ นายอุเทน บ ารุงนา, นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา,  

นายวรุฒ บุญประเสริฐ 
1. ติดตามนักเรียนที่มาโรงเรียนสายให้ท า
เรื่องขอเข้าชั้นเรียนให้เรียบร้อย 
2. ร่วมกับครูหัวหน้าระดับสอบสวนนักเรียนที่
กระท าความผิด 
3. รับ เรื่องร้องเรียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รั กษาความ
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ปกครองมาติดต่อราชการ 
5. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

วันอังคาร นายศิริพงศ์ เงินบุคคล, นายสรายุทธ อินทะศรี, 
นายณัฐพล บุญสละ 

วันพุธ นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน, นายชลิต เสนาะสันต์ 
วันพฤหัสบดี นายนิกร คงอินทร์, นายโอฬาร พาชื่น 
วันศุกร์ นางสาวอภิญญา บุตรพรม, นายสมนึก โสมล 
ผู้ประสานงาน นายมาโนช ครอบครอง, นางศศธร ทองจันทร์ 

นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม, นายชัยพัฒน์ ราญรอน 
นายค านวณ วงศ์จันทร์, นายศิริพงศ์ เงินบุคคล 
นายสายัณห์ ศรีขวัญ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
 4.3.8 ทรงผมนักเรียน 

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น   รองหวีเบอร์ 2 ความยาวขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย รองทรงสูง 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
 4.3.9 การจัดแผนผังรถรับ-ส่งนักเรียน 

  การจัดแผนผังรถรับส่งนักเรียน รถที่มาจากทางสามแยกประแสร์ให้จอดทางด้านซ้าย และเวลา
ข้ามทางให้ข้ามตรงหน้าโรงเรียน ส่วนรถที่มาจากทางคลองปูนอยู่จอดฝั่งหน้าโรงเรียน และรถครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มาจากทางสามแยกให้เข้าทางประตู 3 ส่วนรถครูที่มาทางคลองปูนให้เข้าทางประตู 2 ส่วนครูเวร
ประจ าวันให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ 83/2563 อย่างเคร่งครัดโดยคัดกรองดังต่อไปนี้  
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1. คัดกรองวัดไข ้
2. สวมหน้ากาก 
3. ล้างมือ 
4. รอดซุ้มโควิด 
5. ท าความสะอาด 

การเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1, 3, 5 เข้าแถวบริเวณลานเฉลิม 
พระเกีรยติ 72 พรรษา โดยขอขอบคุณทีมงานด าเนินการท าจุดไว้ให้นักเรียน หลังจากเข้าเคารพธงชาติให้แยก
ย้ายพบครูที่ปรึกษาขึ้นลงทางบันไดมีสัญลักษณ์รอยเท้าสีเขียว  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.3.10 การเยี่ยมบ้าน  
การออกเยี่ยมบ้าน ขยายเวลาการออกเยี่ยมบ้านออกไปสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 และใน 

สัปดาห์นี้ให้ชะลอการออกเยี่ยมบ้านออกไปก่อน แล้วให้ออกเยี่ยมไปสัปดาห์ถัดไป เพ่ือให้ครูได้มีเวลาจัดเตรียม
ความพร้อมกอ่นการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.3.11 รบกวนคุณครูที่ปรึกษาติดตามให้นักเรียนท าแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าของนักเรียน 
ขอความร่วมมือส่งรายงานวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อทางกลุ่มบริหารทั่วไปจะด าเนินการ 

ส่งไปยังเขตพ้ืนที่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.3.12 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยในกิจกรรม
จะให้ตัวแทนหอ้งละ 2 คน ไหว้ครู 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.3.13 ที่จอดรถคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. ข้างโรงอาหาร 

2. หน้าอาคาร 3 
3. หน้าอาคาร 4 
4. หลังอาคาร 3 

สงวนสิทธิ์ขาว-แดง ไม่ให้จอด  
สถานที่จอดรถผู้ที่มาติดต่อราชการ จะขอพ้ืนที่บริเวณหน้าอาคาร 4 ส่วนมอเตอร์ไซต์ มีพ้ืนที ่

ข้างอาคารวิทยาศาสตร์, ข้างห้องสาระต่างประเทศ และข้างโรงยิม  
มติที่ประชมุ : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
 

4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประธานมอบหมายให้  นายวรพจน์  กรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินการแจ้ง

ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.4.1 แนะน าครูใหม่ 
 1. นายสุรเดช สอนภักดิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. นางสาววรรณนิภา  สวัสดิมงคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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 4.4.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 โรงเรียนมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการการปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในหลายช่อง และมีการท าความสะอาดห้องเรียนการเรียนทุกครั้ง ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือท่ีนั่ง 
โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียนและมีการ
เรียนกลุ่มย่อยห้องละไม่เกิน 25 คน นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.4.3 ส ารวจข้อมูลแต่ละห้องว่ามีโต๊ะเก้าอ้ีจ านวนเท่าไร 
ขอความร่วมมือครูส ารวจจ านวนโต๊ะ-เก้าอ้ีในแต่ละห้องเพ่ือเป็นขอ้มูลและน าไปปรับปรุง 

ซ่อมแซมและพัฒนาให้เรียบร้อยพร้อมกับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.4.4 ท าเนียบครู และท าบัตรประจ าตัวครู 
 การจัดท าเนียบครู และท าบัตรประจ าตัวครู โดยทางร้านแอดเลิฟจะเข้ามาถ่ายรูปให้  ในวันที่ 

29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องกฤษณา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา เพ่ือให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ให้
ข้าราชการครูใส่ชุดข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสวมชุดสูทโรงเรียน  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.4.5 หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ 
 เนื่องจากประเมินผลและนิเทศการศึกษาปี 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ให้คุณครูส่ง ID Plan (แผนพัฒนาตนเอง) ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ส่งภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 ส่งผลงานวิทยฐานะ ว21/2560 (เอกสารเตรียม) 
  1. วฐ 1 (ข้อมูลทั่วไป) วิชาสาขากลุ่มสาระที่ขอ, วิทยฐานะที่ขอ กพ.7, ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมิน, ตารางสอน, ค าสั่ง, วุฒิการศึกษา, ผลงานต่าง ๆ 
  2. คุณสมบัติ 
   1. ชั่วโมงปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี/วินัย (กพ.7) 
   2. พัฒนาย้อนหลัง 5 ปี วันที่ยื่นค าขอ (ประเมินทุกปี 5 ครั้งส่งเขตพ้ืนที่

การศึกษาผ่าน 3 ใน 5) ช่วงเปลี่ยนผ่านส่งผลงานได้ 
  3. ผลการประเมินผลงาน 5 ปี/การค้างการติดต่อกัน 
  วฐ 2 (แนบ 3 ด้าน) 13 ตัวชี้วัดตามแบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่/

ต าแหน่งคร ู
  วฐ 3 แบบสรุปผลตรวจสอบ (5 ปี) 
 ขั้นต่อไปส่งเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตรวจสอบส่งกศจ.

อนุมัติว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือปรับปรุง 
 คุณสมบัติที่จะส่งผลงานวิทยฐานะ 
  1. ครูที่บรรจุก่อน 5 กรกฎาคม 2560 สามารถส่งผลงานแบบ ว 21 หรือ ว 17 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  2. ครู คศ.2 ที่จะส่งผลงาน คศ.3 ที่ประเมิน ว17 ไม่ผ่านสามารถส่ง ว21 แต่ถ้าใคร

ที่บรรจุ คศ.2 มานานสามารถย้อนหลังส่งผลงาน 5 ปีได ้(แบบเปลี่ยนผ่าน) 
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  3. ท าหนังสือตั้งแต่งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาค
เรียนที่ 1 ประเมินแนะน า/พัฒนา และภาคเรียนที่ 2 ประเมิน เพ่ือสรุปผล 

 ทางโรงเรียนจะตั้งกรรมการมี 3 ท่าน 1. รองบริหารวิชาการ 2. ครูที่สาระวิชาที่สอน 3. ครูใน
สาระที่สอน/นอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แต่ต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้ขอวิทยฐานะดังกล่าว) โดยมาลงชื่อที่ห้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส่วนอาจารย์ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ณ ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  

 ในการนี้ทางโรงเรียนจะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท าวิทยฐานะ ว21 ในวันที่ 25 มิถุนายน 
2563 ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ  
มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและปฏิบัต ิ   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

ลงชื่อ  ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        ( นางสาวชนาธิป  เดชศรี ) 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ ) 
 
 

ลงชื่อ   ประธานการประชุม 
          ( นายสันติ  มุกดาสนิท )   

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 
 
 


