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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรฯโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง  
ครั้ง 3/2563  

วันพุธที ่8  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมอาคารรวงผ้ึง  
-------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทรงพล   ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
2 นางณภัทรารัตน์  อดทน ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
3 นางวรรณิดา   อาจรักษา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
4 นางสาวนวนจันทร์  รัตนธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
5 น.ส.นันทกานต์ เสนสูงเนิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
6 นางส ารวม  ผลประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
7 น.ส.นิภา  นาสมจิตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
8 น.ส.มินท์ธิตา  บุญธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
9 นางสมบูรณ์   อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
10 นางสาวพรทิวา   โม้งปราณีต ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
11 นางกัลยา   กิตติรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
12 นายสรายุทธ  วรเวก ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
13 นางสาวโยษิตา  ระงับพิษ พนักงานราชการ 
14 นางสาวรัตน์ชณี  นาคชูแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
15 นายสมพงษ์  วงษ์ค าหาญ ช่างปูน 4 
16 นางสาวปิ่นประดับ  ประดับค า ครูอัตราจ้าง 
17   
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เร่ิมประชุมเวลา  15.30 น. 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม นายทรงพล  ทรัพย์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
ท าหน้าท่ีประธานการประชุม ได้เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน      1.1 เรื่องขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรฯท่ีรับผิดชอบงานในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษอย่างมี  

ประสิทธิภาพ/เกิดประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เช่น 
สรุปโครงการ รายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปรายงานสารสนเทศวิชาการ สรุปงานประกัน 
คุณภาพภายใน จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เป็นต้น... 

     1.2 เรื่องการสอบครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว.16 ได้ต าแหน่งว่าง 2 อัตรา วิชาเอก  
ภาษาไทย และปฐมวัย สอบวันท่ี 11-12 ก.ค.63 ประกาศผล 16 ก.ค.63.....ครูท่ีโรงเรียนชุมชนวัดหนอง
จวงเราขาดประมาณ 5 ต าแหน่ง  การสอบครูผู้ช่วย ว 16 จะมีการสอบปีละครั้งเท่านั้น ถ้าไม่ได้ต้องรอไป
อีกหนึ่งปีและจะขอเปล่ียนวิชาเอกท่ีต้องการหรือรับอัตราการย้ายแทนไม่ได้ 

     1.3 เรื่องการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต แหน่งรองผอ.สพป. (สพป. จ านวน 41 ต าแหน่ง , 
สพม. จ านวน 16 ต าแหน่ง สอบวันท่ี 18 ก.ค.63 ประกาศผล 24 ก.ค.63…… 

     1.4 เรื่องการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผอ.ร.ร. (สพป. จ านวน 16 ต าแหน่ง , 
สพม. จ านวน 15 ต าแหน่ง สอบวันท่ี 4 ก.ค.63 ประกาศผล 9 ก.ค.63…… 

     1.5 แจ้งแนวทางการเปิด – ปิด ภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 2563  
- ภาคเรียนท่ี 1 เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 ปิดภาคเรียน วันท่ี 14 พ.ย. 2563  
- ภาคเรียนท่ี 2 เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ธ.ค. 2563 ปิดภาคเรียน วันท่ี 10 เม.ย. 2564 

1.6 เรื่องผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
(องค์กรมหาชน) สมศ.รอบส่ี(พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับ C2 ระดับปฐมวัย C1  

     1.7 เรื่องเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง  
- ต าบลดงขี้เหล็ก หมู่ 7 , 8, 9, 11  
- ต าบลบ้านพระ หมู่ 10, 13, 16  

     1.8 เรื่องการประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 12 มิ.ย.63 (ครูณภัทรารัตน์)..... 
คณะกรรมการฯ เสนอให้ปรับเปล่ียนประตูโรงเรียนใหม่ให้ตรงกับป้ายโรงเรียน และการใช้ค าพูดกับเด็ก 

1.9 เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 2 ก.ค.63 (ครูวรรณิดา)...... 
1.10 เรื่องการเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) (ครูมินท์ธิตาและคณะ)  
- ค าส่ังโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ท่ี 26/2563 เรื่องแต่งต้ังเวรรกัษาการณ์ประจ าสถานท่ี 

ราชการ และผู้ตรวจคัดกรอง ควบคุม ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...... 
     1.11 เรื่องการประชุมท างานพัฒนาเว็บไซต์ (Website) และส่ือดิจิทัลเพื่อการศึกษา วันท่ี 10-12 ก.ค.63  

ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ (ครูสรายุทธ).....อยากให้พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์ (ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันเหตุการณ์) 

1.12 เรื่องการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม อบต.ดงขี้เหล็ก (ครูวรรณิดาและ คณะ) 



~ 3 ~ 
 

 ขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
1.13 เรื่องการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนลูกจ้างประจ าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2  

(1 ต.ค. 63)  
- ให้ลูกจ้างประจ าและข้าราชการครู จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4  
  ประกอบการพิจารณา เปล่ียนเป็นข้าราชการครูต้องจัดท า SAR ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดส่ง 
  ภายใน วันท่ี 15 กันยายน 2563 . 

1.14 เรื่องการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2563 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  สมัครภายใน 15 ก.ค. 2563 ส่งรูปเล่มวันท่ี 20 ก.ค. 2563 ประเมินวันท่ี 20-31 ก.ค.2563 (ครูรัตน์ชณี , 

ครูนันทกานต์)..... 
1.15 เรื่องกิจกรรม Grand Opening ปีทองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 Pre NTป.3  

Pre O-net ป,6 ,ม.3 (ครูส ารวม, ครูสมบูรณ์ ,ครูกัลยา)  
- พิธีเปิดหัวหน้าวิชาการกล่าวรายงาน  
- วันท่ี 10 ก.ค.63 การสอบ Pre NT ป.3 (สอบ 2 วิชา ครึ่งวัน) ,  
  Pre O-net ป,6 ,ม.3 (ป.6 สอบ 4 วิชาหลัก สอบท้ังวัน ส่วน ม.3 ไม่มีการสอบเนื่องจาก 
  ออกข้อสอบไม่ทัน) 
- ส่งข้อสอบวันท่ี 8 ก.ค.63 ทาง AMSS++  
- วันท่ี 15 ก.ค.63 ส่งคะแนนสอบนักเรียน  
- สอบ O-net ป,6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2563 วันท่ี 13 – 14 มีนาคม 2563  

  การกล่าวรายงาน ขอให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบ Pre NT, Pre O-net ของปีท่ีผ่านมาน ามา 
กล่าวรายงานด้วย 

1.16 เรื่องการสร้างเครือข่ายสุขภาพจิต สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ครูนวนจันทร์).....ทางโรงเรียนชุมชน 
วัดหนองจวงเราได้จัดส่งเอกสารแล้ว  

1.17 เรื่องการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online)  
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม 
แคนทารี่ 304 (ครูสมบูรณ์, ครูสรายุทธ)……ให้จัดเตรียมอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไปด้วย 

      1.18 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน  
1 นวัตกรรม) วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 (ครูโยษิตา, ครูนันทกานต์, ครูนิภา,  
ครูมินท์ธิตา, ครูสรายุทธ)…จัดเตรียมอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไปด้วย 

      1.19 เรื่องการรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนร่วม ภาคเรียนท่ี 1/2563 ในระบบ 
สารสนเทศ(SET) ณ วันท่ี 1-10 สิงหาคม 2563 (ครูส ารวม, ครูรัตน์ชณี)… 

      1.20 เรื่องการรายงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 (ครูพรทิวา)… 
      1.21 เรื่องการด าเนินงานกองทุนเสมอภาคส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ครูรัตน์ชณี,ครูโยษิตา) 
      1.22 เรื่องการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 และการด าเนินการปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูงภายในโรงเรียน (ครูณภัทรารัตน์, ครูสรายุทธ)…ทางโรงเรียนจะด าเนินการปรับปรุงเน็ตใหม่ 
เพื่อเพิ่มความเร็วมากขึ้น และจะดึงสายเน็ตเดิมออก 

     1.23 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัส 
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โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ส่งเอกสารการด าเนินงานตามเกณฑ์การคัดเลือกภายในวันท่ี 20 ก.ค. 63  
ประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ครูมินท์ธิตา)… 

    1.24 เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการโดยชุดส่ือส าเร็จรูป 
ยุคดิจิตอล และรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน (ครูกัลยาและครูท่ีสอนสุขศึกษาทุกช้ันเรียน)  
ชุดส่ือมีจ านวน 10 กล่อง 
 
 
 

1.25 เรื่องโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จากกองทุน 
เพื่ออาหารกลางวัน (ครูวรรณิดา, ครูมินท์ธิตา).....ได้ของบประมาณไปประมาณ 90,000.- บาท 
(อยู่ในโครงการฯ) 

1.26 เรื่องการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
ได้แก่ นางสาวปิ่นประดับ ประดับค า วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง วันท่ี 1  
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน (ครูณภัทรารัตน์)..  

    1.27 เรื่องการเลือกรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (แกนมัธยม) วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ครูกัลยา,  
ครูนิภา)…ได้เลือกไว้ 2 วิชาคือ คหกรรมของช้ัน ม.1 - ม.3 จะเรียนหุ่นยนต์ และจะมาท าสอนทุกวันพุธ 
ทุกสัปดาห์ 

    1.28 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th ส าหรับนักเรยีนระดับ  
มัธยมศึกษา แต่งต้ังครูสรายุทธ เป็นผู้ดูแลระบบ แต่งต้ังครูรัตน์ชณี เป็นนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ  
ให้นักเรียนช้ัน ม.1-ม.3 ลงทะเบียน ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563..... 

    1.29 เรื่องการประเมินโรงเรียนน่าอยู่ น่าดู และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ภาคเรียนท่ี 2/2563 (ครูโยษิตา 
และคณะ) 

    1.30 เรื่องการด าเนินการและรายงานภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครูท่ีปรึกษา, 
  ครูมินท์ธิตา) 
    1.31 เรื่องการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ของสพป.  
  ปราจีนบุรี เขต 1 วันอังคารท่ี 14 ก.ค.63 (หัวหน้างาน หัวหน้าช่วงช้ัน)....ผอ. ,ครูณภัทรารัตน์,ครูวรรณิดา  
  ต้อนรับคณะท่ีมานิเทศ 
    1.32 เรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม วันท่ี 26 มิ.ย.63 ครั้งต่อไป ประมาณปีใหม่ 
    1.33 เรื่องการประเมินคุณภาพการจัดศึกษาของ ก.ต.ป.น. ช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2563…ตอนนี้ ก.ต.ป.น.ได้รับ 
  การร้องเรียนเรื่องการท าเด็กเป็น LD. กันมาก  ดังนั้นให้คุณครูเตรียมส ารวจเด็กไว้ โดยทดสอบความ 
  บกพร่องด้านการอ่าน และสอนซ่อมเสริมไว้เพื่อให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ 
    1.34 เรื่องการจัดอบรมตามแนวทางการเล่ือนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว 21 วันเสาร์ท่ี 11 ก.ค.63 ผู้เข้าอบรม 
  มีจ านวนประมาณ 50 คน จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสาร(ครูสรายุทธ ,ครูนิภา ,ครูมินท์ธิตา ,ครูนันทกานต์)    
 1.35 เรื่องการติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
  ปราจีนบุรี ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 (ครูสมบูรณ์และคณะ)... 
  1.36 เรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ขอให้เวรเฝ้าระวังและรักษา  
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  ความปลอดภัย อาคาร สถานท่ี และทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด การเฝ้าระวังป้องกันเหตุ 
  อัคคีภัยในสถานศึกษา(ถังดับเพลิง,ระบบไฟฟ้า,อปุกรณ์ไฟฟ้า,ปล๊ัก,หัวหน้าช่วงช้ันเป็นหัวหน้าอาคารเรียน)  
  การอยู่เวรยาม รักษาสถานท่ีราชการ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ท้ังกลางวัน/ 
  กลางคืน เวรวันหยุดราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์  
 1.37 เรื่องการก ากับดูแลและก าชับให้ช้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติราชการ 
  ตามระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และรักษาวินัยข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตนตาม  
  ระเบียบ กฎหมาย ค าส่ัง นโยบายและธรรมเนียมแบบแผนและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง 
  งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
  เรื่อง ดังนี้  
   1) ความประพฤติชู้สาวกับนักเรียน  
   2) การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
   3) การลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตี  
   4) ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ การละเมิดนักเรียน ท่ีได้ขึ้นช่ือว่าประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
       ทุกกรณี 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2563  
(รายละเอียดตามรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชน  

วัดหนองจวง ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันองัคารท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2563) 
มติที่ประชุม.......รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ  
    3.1 เรื่องการส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีผลงาน เช่น คุรุสดุดี พระพฤหัสบดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนดีเด่น 

3.2 เรื่องการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 และสถิติจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 8 ก.ค. 2563 

ชั้น 
จ านวน 

ณ วันที่ 10 มี.ค.63 
จ านวนคาดกาณณ์  
ณ วันที่ 15 พ.ค.63 

จ านวนคาดการณ์   
ณ วันที่ 15 มิ.ย.63 

มหายเหตุ 

อนุบาล 1 14 30 18  
อนุบาล 2 13 20 17  
อนุบาล 3 32 15 16  

รวมอนุบาล 59 65 51  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 17 33 36  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 23 17 16  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 22 23 26  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 26 22 21  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 24 27 24  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 24 26  
รวมประถมศึกษา 133 146 149  
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ชั้น 
จ านวน 

ณ วันที่ 10 มี.ค.63 
จ านวนคาดกาณณ์  
ณ วันที่ 15 พ.ค.63 

จ านวนคาดการณ์ 
ณ วันที่ 15 มิ.ย.63 

หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 14 17 17  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 18 12 14  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 10 18 16  

รวมมัธยมศึกษา 42 47 47  
รวมทั้งสิ้น 234 258 247  

 
3.3 เรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
     (ครูส ารวมและคณะ) ดังนี้ 

1. อาหารกลางวัน ไม่เพียงพอ บูด เน่าเสีย ไม่มีคุณภาพทางโภชนาการ (ให้ผอ.ร.ร.มาปฏิบัติงาน ท่ีเขตพื้นท่ี   
    โดยไม่ชักช้า) มอบครูวรรณิดา ท าแบบประเมินความพึงพอใจ อาหารกลางวันและสรุปรายงานผล  
2. ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ (ให้ครูมาปฏิบัติงานท่ีเขตพื้นท่ีโดยไม่ชักช้า)  
3. ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน (ให้ครูมาปฏิบัติงานท่ีเขตพื้นท่ีโดยไม่ชักช้า)  
4. เด็กนักเรียนถูกกระท าด้วยอาวุธปืน มีด ของมีคมอื่นใด ถูกแขวนคอ ถูกกรอกยาพิษ ถูกกักขัง จากเด็ก 

นักเรียนด้วยกันเอง หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดย ผอ.ร.ร.ปล่อยปละละเลย (ให้ผอ.ร.ร.มาปฏิบัติงาน   
ท่ีเขตพื้นท่ีโดยไม่ชักช้า)  

5. การปกปิดข้อมูล รายงานสถานการณ์ ข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ล่าช้า และมีการเผยแพร่ ผ่านส่ือ 
    สาธารณะ (ให้ผอ.ร.ร.มาปฏิบัติงานท่ีเขตพื้นท่ีโดยไม่ชักช้า)  
6. ครูเวรประจ าวัน คณะกรรมการนักเรียน สารวตัรนักเรียน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ตรวจตรา 
    จุดอับ จุดเส่ียง กระเป๋าหนังสือ ช่วงเช้ามาเรียน พักกลางวัน และเย็นตอนเลิกเรียน เป็นพิเศษ 
7. ให้ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครบถ้วนต่อเนื่อง เพื่อคัดกรองเด็ก กลุ่มเส่ียง  
    กลุ่มมีปัญหา ให้ครูท่ีปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เย่ียมบ้านนักเรียน 100%  
8. นักเรียนไม่แกล้งกนั (Bully) 

3.4 เรื่องการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ (ครูสมบูรณ์และคณะ)  
- การด าเนินงานบริษัทสร้างการดี และการจัดท าเอกสาร สก.1-13 รายงานสรุปผลการด าเนินงานส้ินปี  
- การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”  
- การจ าหน่ายน้ าด่ืมของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 เรื่องปฏิทินปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563  

- ประชุมท าเว็บไซต์ วันท่ี 10 – 12 ก.ค.63 ครูสรายุทธ  
- ส่งเล่มสถานศึกษาปลอดภัย วันท่ี 20 ก.ค. 63 ครูรัตน์ชณี ครูนันทกานต์  
- ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันท่ี 20 – 31 ก.ค. 63 ครูรัตน์ชณี ครูนันทกานต์  
- Grand Opening Pre NT ป.3 ,Pre O-net ป,6 ,ม.3 วันท่ี 10 ก.ค. 63 ครูส ารวม, ครูสมบูรณ์ ,ครูกัลยา 
- อบรมโรงเรียนดีประจ าต าบล (ITA Online) วันท่ี 13 ก.ค.63 ครูสมบูรณ์ ,ครูสรายุทธ  
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- อบรมโรงเรียนดีประจ าต าบล สร้างนวัตกรรม วันท่ี 25 ก.ค.63 ครูสรายุทธ ,ครูโยษิตา , ครูนันทกานต์ ,  
  ครูนิภา ,ครูมินท์ธิตา  
- รายงานข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม (SET) วันท่ี 1 – 10 ส.ค.63 ครูส ารวม ,ครูรัตน์ชณี  
- รายงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใน 31 ส.ค.63 ครูพรทิวา  
- ส่งเล่มต้นแบบโรงเรียนโควิด-19 วันท่ี 20 กรกฏาคม 2563 ครูมินท์ธิตา  
- รับการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียน วันท่ี 14 ก.ค.63 เวลา 13.00 น.  
- อบรมเล่ือนวิทยฐานะ ว 21 วันท่ี 11 ส.ค.63 ครูสรายุทธ ,ครูนันทกานต์ ,ครูนิภา ,ครูมินท์ธิตา  
- รายงานหลักสูตรต้านทุจริต ภายในวันท่ี 10 ก.ค.63 ครูสมบูรณ์ 

4.2  เรื่องกิจกรรมศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 (ครูสมบูรณ์)… 
      จัดประมาณต้นเดือนกันยายน 2563 
4.3 เรื่องการด าเนินงานยุวเกษตรกร เพื่อส่งเสริมอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน น าผลผลิตช่วยเสริม โครงการ 
  อาหารกลางวันในโรงเรียน ผ่านแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ฐาน (ครูณภัทรารัตน์)  

1. ฐานปุ๋ยจุลินทรีย์และการเล้ียงไส้เดือน (ครูสรายุทธ)  
2. ฐานเล้ียงไก่ไข่ (ครูโยษิตา)  
3. ฐานเห็ดนางฟ้า (ครูนิภา)  
4. ฐานปลูกผักกางมุ้ง (ครูนันทกานต์)  
5. ฐานสวนสมุนไพร (ครูส ารวม)  
6. ฐานเล้ียงปลา (ครูกัลยา, ครูมินท์ธิตา)  
7. ฐานวิถีชาวนา (ครูสมบูรณ์)  
8. ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ (ครูพรทิวา)  
9. ฐานซุ้มผัก 5 ช้ัน (ครูนวนจันทร์)  
10. แปลงเกษตรอนุบาล (ครูณภัทรารัตน์, ครูวรรณิดา, ครูปิ่นประดับ)  
ใหก้ าหนดคาบสุดท้ายของวันพฤหัสบดี เป็นช่ัวโมงชุมนุมท่ีบูรณาการกิจกรรมยุวเกษตรกร+/ลด เวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้/วิชางานเกษตร แบบบันทึกกิจกรรมยุวเกษตรกร ฐานละ 3 เล่ม ส่งผอ. ทุกส้ินเดือน… 
หน่วยรับผิดชอบจะมาดูการด าเนินงานวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 

4.4 เรื่องการแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ครูสรายุทธ ,ครูรัตน์ชณี ,ครูนิภา ,ครูนันทกานต์ ,  
ครูมินท์ธิตา 

      4.5 เร่ืองการแตง่ตัง้คณะท างานพฒันาระบบ Document Server ของโรงเรียน ครูสรายทุธ ,ครูรัตน์ชณี ,ครูนิภา , 

ครูนนัทกานต์ ,ครูมนิท์ธิตา…เพื่อปรับเปล่ียนการใช้กระดาษให้น้อยลง 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
      5.1 แจ้งการส่งเงินค่าประกัน 160.- บาท/คน ตอนนี้ได้รับแล้ว 2 ช้ันคือ ช้ัน ป.6 กับช้ัน ม.1  
      5.2 โครงการ สปสช. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ (ประมาณ 70,000.- บาท) และต้อง 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563 พร้อมรายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ  
      5.3 ผู้ปกครองช่วงช้ันอนุบาลท้วงเรื่องการมอบทุนการศึกษาของเด็กอนุบาลเข้าใหม่ 
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เลิกประชุมเวลา   ......18.30....น. 
 
 

(ลงช่ือ)     

                                   (นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์) 

                                             ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 

          (ลงช่ือ)             

                         (นายทรงพล  ทรัพย์เจริญ) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


