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รายงานการประชุมวิสามัญ 
ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

     ครั้งที่ 1/2563 
   วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 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. นางสาวอภันตรี  ฉลอง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นายวรพจน์  กรณวงศ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางกุลธิดา  ถินกลั่น    10. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม    
11. นางสาวสุปรียา  อินองการ   12. นายชัยพัฒน์  ราญรอน    
13. นางสาวลลิตา  รสธรรม   14. นายวิศรุต  เลขการ     
15. นายอุเทน  บำรุงนา    16. นายกฤษฎา นาหมื่น     
17. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์   18. นางนิตยา  อภิญ     
19. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   20. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง   
21. นางชนิดา  รื่นรมย์    22. นางสาวกสุุมา   จันทร์แกว้    
23. นางสาวจิรนันท์   ชั้นชาติ   24. นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร   
25. นางสาวนันทพร  บุญประถม   26. นายนัฐพล  บุญสละ 
27. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   28. นางสาวรัตติยา  จันทคาม    
29. นายสุรเดช  สอนภักดิ ์   30. นางดวงกมล  พรพลานามยั    
31. นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์   32. นางสายชล  ต่ายนิล     
33. นางวิลาสินี  อุดแก้ว            34. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ    
35. นางจุฑา  ทองหล่อ    36. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน    
37. นางสาวสุพชิญา  ธนะคำมา   38. นางสาวจารุวรรณ   จันทมัตตกุาร   
39. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ   40. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์    
41. นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ  42. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ  
43. นายคมกริช  ซ้อนบุญ   44. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว    
45. นายนคร  สร้อยสน    46. นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ    
47. นางมทันา  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    
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57. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   58. นางปฏิมา  บุญล้อม     
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  เมืองคำ     
69. นายศิริพงศ์   เงินบุคคล   70. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ  
71. นางสาวกิง่กาญจนา  สุวรรณโชติ  72. นายคำนวน  วงศจ์ันทร์    
73. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม   74. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา    
75. นายธนิต  มัชฌิมา    76. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง    
77. นางฉัตรกมล  ศิริคช    78. นายโอฬาร  พาชื่น     
79. นายสรายุทธ  อนิทะศร ี   80. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ    
81. นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจำรัส   82. นางสาวณชิาดา  ปัญจวีณิน    
83. นายสมนึก  โสมล    84. นางสาวสราลี  งามด ี    
85. นายชลิต  เสนาะสันต์   86. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ    
87. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   88. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี    
89. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศร ี   90. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร   
91. นางสาวชนาธิป  เดชศรี   92. นางสาวเมธินี  พัดทอง    
93. นางศริัญญา  วงษ์ซ้ิม    94. นายวชิรวิชญ์  แสนธิ  
95. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล   96. Ms.Varsha Tryambak Borse   
97. Mr.Jayesh Kumar Chhari   98. Miss Loura May Cruz    
99. Miss Nolyn Grace E.Luciano  100. Miss Aloha Veibe M.Febian  
  
เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสายัณห์  ศรีขวัญ   ลากิจ  
2. นางสัจจา  ช่างต่อ   ลาป่วย 
3. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ลากิจ     
4. Miss Peng Xiau Yuan  กลับประเทศจีน 
5. Miss Liu Jian Qiao   กลับประเทศจีน 
  

เริ่มประชุมเวลา  13.50 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 ร่วมแสดงความยินดีครูสมนึก โสมล บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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1.2 การเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 
   ค่าประกันอุบัติเหตุ    จำนวน 200 บาท 
   ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 100 บาท 
   ค่าระบบดูแลช่วยเหลือ    จำนวน 270 บาท 
      รวม    จำนวน 570 บาท 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 
   ค่าประกันอุบัติเหตุ    จำนวน 200 บาท 
   ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 100 บาท 
   ค่าระบบดูแลช่วยเหลือ    จำนวน 300 บาท 
   ค่าปฐมนิเทศ     จำนวน 100 บาท 
   คู่มือนักเรียน     จำนวน 100 บาท 
      รวม    จำนวน 800 บาท 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 1.3 กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติการ
บริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเห็นว่าการจัดการเงินผ้าป่าอันเป็นรายได้สถานศึกษา ไม่มี
กฎหมายหรือระเบียบให้สามารถนำเข้าบัญชีส่วนบุคคลของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินแต่ต้องนำเข้าบัญชี
รายได้สถานศึกษาเท่านั้น  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 1.4 การศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 ด้วยโรงเรียนจัดไปศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ค่าใช้จ่ายทาง
โรงเรียนจ่ายให้ โดยผู้ติดตามเสียราคาเต็ม ส่วนเด็กเสียตามเกณฑ์ ในการนี้ผู้อำนวยการมอบหมายครูวรพจน์ 
กรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ดำเนินการจัดรายการในการเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันที่ 4-6 กันยายน 2563  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 1.5 บัตรนักเรียน 
 การใช้บัตรนักเรียน ในอนาคตทางโรงเรียนจะใช้จ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ เพียงบัตรนักเรียนใบเดียว 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ทีป่ระชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรยีนชำนาญสามัคคีวิทยาแล้ว  
  
ระเบียบวาระท่ี 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว   
 ไม่มี 
 
 
 



4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

ประธานมอบหมายให้  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ  ดำเนินการแจ้งที่
ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 

 4.1.1 กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ  
  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีการมอบ
ทุนการศึกษาให้นักเรียน การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีฟ้า  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประธานมอบหมายให้  นายวรพจน์  กรณวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานบุคคล  ดำเนินการแจ้ง

ทีป่ระชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.2.1 การศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี 
ด้วย ทางโรงเรียนไดมี้การจัดให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 4-6  

กันยายน 2563 ในการนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเสื้อโรงเรียน จึงขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแจ้งไซส์เสื้อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 

4.3 กลุ่มบริหารทั่วไป 
ประธานมอบหมายให้  นายมาโนช  ครอบครอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุม่บริหารทั่วไป  ดำเนินการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้  
4.3.1 การจัดเวรประจำวัน 

  ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่า งยิ่งด้านความ
ประพฤติและระเบียบวินัย ครูจำเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน ในการนี้       
ขอความร่วมมือครูปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และเต็มกำลังความสามารถ  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 4.3.2 การจัดแผนผังรถรับ-ส่งนักเรียน 
  การจัดแผนผังรถรับส่งนักเรียน รถที่มาจากทางสามแยกประแสร์ให้จอดทางด้านซ้าย และเวลา
ข้ามทางให้ข้ามตรงหน้าโรงเรียน ส่วนรถที่มาจากทางคลองปูนอยู่จอดฝั่งหน้าโรงเรียน และรถครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มาจากทางสามแยกให้เข้าทางประตู 3 ส่วนรถครูที่มาทางคลองปูนให้เข้าทางประตู 2 ส่วนครูเวร
ประจำวันให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ 83/2563 อย่างเคร่งครัดโดยคัดกรองดังต่อไปนี้  

1. คัดกรองวัดไข ้
2. สวมหน้ากาก 
3. ล้างมือ 
4. รอดซุ้มโควิด 
5. ทำความสะอาด 
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การเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1, 3, 5 เข้าแถวบริเวณลานเฉลิม 
พระเกียรติ 72 พรรษา โดยขอขอบคุณทีมงานดำเนินการทำจุดไว้ให้นักเรียน หลังจากเข้าเคารพธงชาติให้แยก
ย้ายพบครูที่ปรึกษาขึ้นลงทางบันไดมีสัญลักษณ์รอยเท้าสีเขียว  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
  

 4.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประธานมอบหมายให้  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ผู้ชว่ยผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

ดำเนินการแจ้งที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้  
 4.4.1 การเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 
   ค่าประกันอุบัติเหตุ    จำนวน 200 บาท 
   ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 100 บาท 
   ค่าระบบดูแลช่วยเหลือ    จำนวน 270 บาท 
      รวม    จำนวน 570 บาท 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 
   ค่าประกันอุบัติเหตุ    จำนวน 200 บาท 
   ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 100 บาท 
   ค่าระบบดูแลช่วยเหลือ    จำนวน 300 บาท 
   ค่าปฐมนิเทศ     จำนวน 100 บาท 
   คู่มือนักเรียน     จำนวน 100 บาท 
      รวม    จำนวน 800 บาท 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 การกล่าวอำลาของครูสมนึก  โสมล 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
ลงชื่อ    ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                            ( นางสาวชนาธิป  เดชศรี ) 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาวอัจฉา  คำเลิศ ) 
 
ลงชื่อ      ประธานการประชุม 

 ( นายสันติ  มุกดาสนิท ) 
                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 


