
รายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โรงเรยีนบา้นหนา้ควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 

ครัง้ที่ 1 / 2563 
วันที่ 18 มถินุายน  2563 

ณ ห้องประชมุเลก็โรงเรยีนบา้นหนา้ควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ หมายเหต ุ
1. นายสุชล  ณ ตะก่ัวทุ่ง ประธานกรรมการ ลาป่วย 
2. นางธัญลักษณ์   ทวีผ่อง รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
3. นางนุกลู  จันทะโร    กรรมการ  
4. นางณัฐฐิตา  โพชะเรือง กรรมการ  
5. นางสาวทัศนีย์  เลิศสุวรรณ์  กรรมการ  
6. นายวิบูลย์  อรัญดร กรรมการ  
7. นายเวียง  สิงหโกมล กรรมการ  
8. นางสุดารัตน์  ทรรทรานนท์ กรรมการ  
9 นายไพโรจน์  ไชยมะโณ กรรมการ  

10. พระมหาปิ่นณรงค์  ปรญชโย กรรมการ  
11. นายเตื้อน  ฆังคะสะเร กรรมการ  
12. นางสาวกรรณิกา  โพธิพงศา กรรมการ  
13. นายสิริพงศ์  พรหมรินทร์ กรรมการ  
14. นางนันทา  กิมิเส กรรมการ  
15. ดร.เรวดี  เชาวนาสัย กรรมการและเลขานุการ  

  
นายสุชล  ณ ตะก่ัวทุ่ง   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลาป่วย 
ผู้มาประชุม            14     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางโสภา  ธิวงค ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 ๒. นางนิศากร  ศรีรักษ์ หัวหน้างานบริหารบุคลากร 
 ๓. นางรุ่งรัตน์ ชูมณี หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 

4. นางวัชรี  พิพัฒนวานิช หวัหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย 
 
เริ่มประชมุเวลา         13.30 น. 
 

นายสุชล  ณ ตะก่ัวทุ่ง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่าป่วย ที่ประชุมได้มีมติให้  
นางธัญลักษณ์   ทวีผ่อง   ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
1.1 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ได้กล่าวแนะน าครูที่

ย้ายมาใหม่ จ านวน  3  คน คือนางวรินทร์ธาร  กิจฉาโณ  วิชาเอกภาษาไทย  ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
นางสุนันทา ถาวรจิตร  วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  นายจรกฤต  คณวัฒน์ธะนันท์  
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 

 ที่ประชมุ     รับทราบ  และกล่าวยินดีต้อนรับ 

  ๑.2 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ได้รายงานข้อมูลนักเรียน 
ณ วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖3  จ านวน ๘24  คน ระดับปฐมวัย จ านวน  296 คน ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 528  คน   

  ที่ประชุม    รับทราบ ชื่นชม และขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนที่อุทิศตน เสียสละ  
และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน ท าให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์  ท าให้ผู้ปกครอง เชื่อมั่นและไว้วางใจ  
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ส่งผลให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

  1.3 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง กล่าวถึงความคืบหน้า
งบประมาณการสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (อาคารเรียน 5 ชั้น) ของโรงเรียน บริษัทที่ชนะการประมูล คือ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรสิริร่วมค้า จ ากัด   
ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/๒๕๖2 

  ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/๒๕๖2 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  3.1  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (On Air) 

  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ได้ชี้แจงการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (On Air)  ดังนี้ 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ร่วมกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม และ กส.ทช.  ก าหนดให้โรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (On Air) ซึ่งเป็นการเรียนทางโทรทัศน์ถ่ายทอดจาก
โรงเรียนไกลกังวล ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2๕63 – 30 มิถุนายน 2563  ซึ่งโรงเรียนได้ประชุมชี้แจง 
ท าความเข้าใจผู้ปกครอง ดาวน์โหลดใบงานจากเวปไซต์ แจกให้ผู้ปกครอง เมื่อคราวประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 
14 – 15 พฤษภาคม  2563 เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการออกเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือนักเรียน ทุกวันศุกร์ 
และติดต่อให้การช่วยเหลือนักเรียนทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนแต่ละห้อง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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  3.2  ก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

   ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ได้ชี้แจงเรื่อง ก าหนดการเปิด - 
ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ 
  สืบเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัส โคโรน่ า  2019 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563   ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563  ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 256 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  3.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง  ได้กล่าวชี้แจงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ 
  สืบเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัส โคโรน่ า  2019 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563   ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563  ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
โดยให้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  โดยให้พิจารณาสาระส าคัญ จากคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการในการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โรงเรียน
จัดท าแบบประเมินตนเองตามแบบที่ก าหนด เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม 
เปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

1. ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง  โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามแบบประเมินสถานศึกษาท่ีแนบ  โดยจ าแนกผลการประเมินดังนี้ 

สีเขียว  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
สีเหลือง  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
สีแดง  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุง 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. กรณีสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับเหลืองขึ้นไป  

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมน า เสนอรูปแบบการจัดการ เรียนการสอน  
(ตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในข้อ 9) ต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (กต.ปน.)  ทราบ เพื่อเสนอต่อ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน 
  รูปแบบที่ 2 การสลับชั้นมาเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ 
  รูปแบบที่ 3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 
  รูปแบบที่ 4 การสลับช่วงชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
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  รูปแบบที่ 5 การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนของนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  
  รูปแบบที่ 6 รูปแบบอื่นๆ โปรดระบุ  
 

3. ให้คณะกรรมการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมจังหวัด  พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน 

ที่ประชุม       รับทราบ 

 3.4 รายงานผลการด าเนินงานยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน (การทดสอบระดับชาติ  O-Net)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที 3  ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 นางโสภา  ธวิงค์  หัวหน้างานบริหารวิชาการ ได้รายงานผลการด าเนินงานยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียน (การทดสอบระดับชาติ  O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที 3  ปีการศึกษา 
2562  ดังนี้ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบ  O-net   ปกีารศึกษา  2561 และ 2562 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

ที ่ กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ป ี2561 ป ี2562 

ผลตา่ง 
เฉลีย่รอ้ยละ เฉลีย่รอ้ยละ 

1 ภาษาไทย 62.15 54.41 -7.74 
2 คณิตศาสตร์ 46.81 38.17 -8.64 
3 วิทยาศาสตร์ 40.61 37.62 -2.99 
4 ภาษาอังกฤษ 42.28 29.52 - 12.76 

รวมเฉลีย่ 47.96 39.93 - 8.03 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบ  NT ปกีารศึกษา  2560 และ 2561 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 

ที ่ ด้าน 
ป ี2561 ป ี2562 

ผลตา่ง 
เฉลีย่รอ้ยละ เฉลีย่รอ้ยละ 

1 ด้านภาษาไทย 67.14 55.54 - 11.6 
2 ด้านคณิตศาสตร์ 67.66 65.34 - 2.32 

รวมเฉลีย่ 67.40 60.44 - 6.96 
 

ที่ประชุม     รับทราบ 
  ๓.5 นางโสภา ธิวงค์  หัวหน้างานบริหารวิชาการ ได้รายงานผลผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนยอดนิยม ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด 
ดังนี้  
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สรปุผลการเรยีนต่อของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ เข้าเรยีนต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๑ 
ปีการศกึษา ๒๕๖3 

ที ่ ชื่อโรงเรยีน จ านวน (คน) 
1 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 7 
๒ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3๒ 
๓ เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 2 
๔ สหศาสตร์วิทยาคาร 4 
๕ สมานคุณวิทยาทาน 14 
๖ ประชาบ ารุง 1 
๗ วัดหูแร่ 1 
๘ บวชเรียน วัดชะลอน 1 
๙ ธรรมศึกษามูลนิธิ 1 

รวม ๖3 
 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  4.1  การขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
  สืบเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัส โคโรน่ า  2019 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563   ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563  ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการก่อนเปิด 
ภาคเรียน โดยให้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  โดยให้พิจารณาสาระส าคัญ จากคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการในการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โรงเรียน
จัดท าแบบประเมินตนเองตามแบบที่ก าหนดเพ่ือให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการ 
เปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

4.1. ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง  โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามแบบประเมินสถานศึกษาท่ีแนบ  โดยจ าแนกผลการประเมินดังนี้ 

สีเขียว  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
สีเหลือง  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
สีแดง  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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ประเดน็เสนอเพื่อพจิารณา  
 โรงเรียนขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมร่วมพิจารณาการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีมติให้ผลการประเมิน ในระดับสีเขียว 

 4.2 การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

  สืบเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัส โคโรน่ า  2019 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563   ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563  ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
โดยให้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019  โดยให้พิจารณาสาระส าคัญ จากคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการในการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โรงเรียน
จัดท าแบบประเมินตนเองตามแบบที่ก าหนดเพ่ือให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการ 
เปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

กรณีสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับเหลืองขึ้นไป ให้
สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมิน
ตนเองส าหรับสถานศึกษาในข้อ 9 ) ต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(กต.ปน.)  ทราบ เพ่ือเสนอต่อ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน 
  รูปแบบที่ 2 การสลับชั้นมาเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ 
  รูปแบบที่ 3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 
  รูปแบบที่ 4 การสลับช่วงชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
  รูปแบบที่ 5 การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนของนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  
  รูปแบบที่ 6 รูปแบบอื่นๆ โปรดระบุ  

ประเดน็เสนอเพื่อพจิารณา  

 โรงเรียนขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน (ตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในข้อ 9) 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีร่วมพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาในข้อ 9)  มีมติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของ
นักเรียนแบบสลับวันเรียน 
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       4.3  การขอจ้างครูอัตราจ้างปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเดน็เสนอเพื่อพจิารณา  
โรงเรียนขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การขอจางครูอัตราจาง  

ปการศึกษา 2563  ต าแหน ง ครู พ่ีเลี้ยง (รายเดือน)  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา คือ  
นางสาวยูรีฮัน รอดกุบ  โดยใช้เงินอุดหนุนรายหัว ระดับปฐมวัย  อัตราเงินเดือน 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2563  วันที่ 30  กันยายน 2563  

 มตทิีป่ระชมุ   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอจางครูอัตราจาง ปการศึกษา 2563  ต าแหนง ครูพ่ีเลี้ยง 
(รายเดือน)  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
  ๕.๑ นางรุ่งรัตน์  ชูมณี  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ ชี้แจงเรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์
เรียนฟรี  จ านวนเงิน  195  บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวนเงิน 360  บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 
   ๕.2  นางโสภา  ธิวงค์  หัวหน้างานบริหารวิชาการ ชี้แจงเรื่อง  แนวทางและวิธีการการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  รูปแบบที่ 1  
การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน  ระดับประถมศึกษา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  5.4 นางวัชรี  พิพัฒนวานิช หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย   ชี้แจงเรื่อง  แนวทางและวิธีการ
การจัดการเรียนการสอนใน  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  รูปแบบที่ 1 
การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน  ระดับปฐมวัย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  5.5 นางนันทา  กิมิเส  หัวหน้างานบริหารทั่วไป ชี้แจงเรื่อง จัดเตรียมความพร้อมการเปิด
ภาคเรียนในวันที่ 1  กรกฎาคม  2563  ด้านอาคารสถานที่และสุขอนามัย  

ที่ประชุม   รับทราบ 
  5.6 นางนิศากร  ศรีรักษ์  หัวหน้างานบริหารงานบุคคลชี้แจงเรื่อง การพัฒนาบุคลากร 
ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เวลา16.30 น. เป็นต้นไป 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปดิประชุมเวลา            16.00 น. 
 

                                                         
                                                         (ลงชื่อ).........................................ผู้จดบันทึกการประชุม 

       
                                                                    (ดร.เรวดี  เชาวนาสัย) 
   

 
                                                         (ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                       

                                                                    (นางธัญลักษณ์  ทวีผ่อง) 
          รองประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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กิจกรรมการเปดิโอกาส 
ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานเขา้มามสีว่นรว่ม 

ในการด าเนนิงานตามภารกิจของสถานศกึษา 
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