
รายงานการประชุมทางไกลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

----------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์   จันทร์สุภาเสน           ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๒. นายสุเทพ   ฤทธิ์สอน        ครู คศ.๓   

๓. นางสาวบุญชู  นกแก้ว         ครู คศ.๓    

๔. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด         ครู คศ.๓   

๕. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด        ครู คศ.๓    

๖. นางสาวขวัญธารา  พุ่มพฤกษ์        ครู คศ.๓    

๗. นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง                ครู คศ.๓    

๘. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ         ครู คศ.๓   

๙. นายกิตติธัช   สีหะวงษ์                  ครู คศ.๒   

๑๐. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์ค า         ครู คศ.๒    

๑๑. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์         ครู คศ.๒    

๑๒. นางเพชรรุ้ง   ธนูสา         ครู คศ.๒ 

๑๓. นายนพดล   วรรณารุณ        ครู คศ. ๒   

๑๔. นางสาวนิตยา  นาคอินทร์        ครู คศ.๑             
๑๕. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย         ครู คศ.๑             
๑๖. นางสาวนลินี   กาศแสวง        ครู คศ.๑             
๑๗. นางสาวอมรรัตน์  โพธิขาว         ครู คศ.๑             
๑๘. นางสาวนฤมล  มะลิเทิน         ครู คศ.๑             
๑๙. นางสาวศศิธร  ทาระธรรม        ครู คศ.๑             
๒๐. นายพิสันต์   สายโรจน ์        ครู คศ.๑             
๒๑. นายประกรรษวัต  ธีรวุฒ ิ         ครู คศ.๑             
๒๒. นายณรงค์   นครพุ่ม         ครู คศ.๑  

๒๓. นางจันทิรา   รื่นราตรี         ครู คศ. ๑  

๒๔. นายนเรศ   บานแย้ม        ครู คศ. ๑            
๒๕. นายธันว ์   อุดมผล         พนักงานราชการ            
๒๖. นางภัทรหทัย  ทองอยู่         พนักงานราชการ            
๒๗. นายครรชิต   ชัยชมพู         ลูกจ้างประจ า   

๒๘. นางสาวปวีณ์นุช  มีษา         ครูอัตราจ้าง            
๒๙. นางสาวจริตา  โตข า                   เจ้าหน้าที่ธุรการ            

   



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  มติของคณะรัฐมนตรีต่อ พรก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้ง
การเปลี่ยนแปลง 

๑.๒  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อก าหนด พรก.ฉุกเฉินฉบับที่ ๕ 
๑.๓  ราชกิจจานุเบกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 
๑.๔  การสมัคร ชพค/ชพส เพ่ิมเติมกรณีพิเศษ ส าหรับบุคลาการที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สมัครได้

ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๕  ผลการประเมินภายนอกรอบ ๔ ที่ประเมินไปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางสมศ.จะส่งผล
การประเมินให้กับทางโรงเรียนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๑.๖  เงินเดือนในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ยังเป็นเงินเดือนเดิม คณะครูทุกท่านจะได้รับเงินเดือนใหม่ใน 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๗  ให้คณะครูทุกท่านเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑ การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน การสอนออนไลน์ การสอนทางไกล การลงชื่อปฏิบัติงานทุกวัน
จันทร์ - วันศุกร์ 
 ๔.๒ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม. ๑ และ ม. ๔ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๑๕๖๓ สามารถสมัคร
ออนไลน์และกรอกใบสมัครได้ ให้ฝ่ายวิชาการรายงานจ านวนนักเรียนทั้งหมดต่อสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภายใน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการประกาศผลการสมัครแยกเป็นห้องเรียน เตรียมรับมอบตัวนักเรียนชั้น 

ม. ๑ และ ม. ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฝา่ยอนามัยช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง วัด
อุณหภูมิ เตรียมเจลล้างมือและแมส 

 ๔.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

  - ระยะที่ ๑ การเตรียม ให้โรงเรียนส ารวจความพร้อมของนักเรียน ครูต้องเตรียมการสอน 

  - ระยที่ ๒ การทดลองสอนทางไกล ระหว่างัวนที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  - ระยะที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน 

   ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

   ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  
  - ระยะที่ ๔ การสอบและการศึกษาต่อ 
 

 



 ๔.๔ ให้ฝ่ายวิชาการจัดท าปฏิทินวิชาการ เสนอให้ ผอ.ทราบ 

 ๔.๕ ค าสั่งแต่ตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอ ผอ.ทราบ 

 ๔.๖ ค าสั่งเวรวันหยุดและเวรกลางคืน 

 ๔.๗ งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบมี ๓ บริษัทยื่นประมูล งบประมาณ
ทั้งหมดท่ีได้รับ 532,800 บาท ท าสัญญาจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อย 

 ๔.๘ หนังสือเรียน ร้านได้ส่งหนังสือมาท่ีโรงเรียนบางส่วนแล้ว ให้ฝ่ายจัดลงทะเบียนหนังสือด าเนินการให้
เสร็จก่อนจะแจกนักเรียนตอนเปิดภาคเรียน 

 ๔.๙ การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ปกครองสามารถผ่อนผันการช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษาได้ 
 ๔.๑๐ รายงานผลการประเมินตนเอง ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ฝ่ายแผนฯ ด าเนินการให้เรียบร้อย 

 ๔.๑๑ แจ้งครูศศิธร  ทาระธรรม เตรียมพร้อมเข้ารับการอบรมนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน หลังจากผ่าน
พ้นวิกฤติ COVID – ๑๙ 
 ๔.๑๒ การอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) 
Microsoft Team และ G Suite for Education ส าหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ วันที่ ๙ - ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง 

  - https//www.youtube.com/obectvonline 
  - https//www.facebook.com/obectvonline 
  - www.obectv.tv 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
 
 

 ปิดประชุม  ๑๓.๐๐ น. 
      
 
 

        (นางอมรรัตน์       โพธิขาว)      (นางสาวชิราพร  สุขเจริญ) 
           ผู้จดบันทึกการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

    ว่าที่ร้อยตรี 
      (จิรเชษฐ์          จันทร์สุภาเสน) 
                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           
   

http://www.obectv.tv/


 
 


