
รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 
ครัง้ท่ี ๑/๒๕6๓ 

วนัองัคารท่ี ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
  ๑. นายสานิตย ์ ไชยกุล 
  2. นายสทิธพิร  จรเอยีด 
  3. นางศริวิรรณ  ชุมเศยีร 
  4. พระสมุหว์ศิาล  ฐานวโร 
  ๕. นางปรดีา  ด าดว้งโรม 
  6. นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์ 
  7. นายชยัรตัน์  บุญมาศ 
  8. นายวทิยา ชยัสวสัดิ ์
  9. นางสาวอรชพร  มพีฒัน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางสาวศริริตัน์   มะลชิู 
  2. นางสาวเณรยิา   ตน้ครองจนัทร์ 
  3. นางสาวปภสัรา  สมจรงิ 
   

------------------------------------------------- 
เปิดประชุมเวลา 13.๐๐ น. 

------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ส านกังาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู โดยก าหนดให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถยื่นค า
รอ้งขอยา้ยตามแบบค ารอ้งขอย้ายที ่ก.ค.ศ. ก าหนดไวปี้ละ 1 ครัง้ ในเดอืนมกราคมของทุกปี ในการนี้ ทาง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 ไดด้ าเนินการและใหส้ถานศกึษาตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้
ประสงค์ขอย้ายมาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรวบรวมค าร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพจิารณาพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาฯ ส่งส านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 11 ภายในวนัที ่๓1 มกราคม 256๓ 



 

   มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมท่ีผ่านมา 
   รบัรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
             4.1 การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
   ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ส านกังาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู โดยก าหนดให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถยื่นค า
รอ้งขอยา้ยตามแบบค ารอ้งขอย้ายที ่ก.ค.ศ. ก าหนดไวปี้ละ 1 ครัง้ ในเดอืนมกราคมของทุกปี ในการนี้ทาง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 ไดด้ าเนินการและใหส้ถานศกึษาตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้
ประสงค์ขอย้ายมาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรวบรวมค าร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพจิารณาพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาฯ ส่งส านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 11 ภายในวนัที ่๓1 มกราคม 256๓ 
  ซึง่มขีา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาประสงคข์อยา้ย กรณีปกต ิจ านวน ๑ รายดงันี้ 
  1. นางสาวศริริตัน์   มะลชิู   ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วชิาเอก ภาษาองักฤษ บรรจุเมื่อวนัที ่๑ 
มถิุนายน 255๔ อายุราชการ ๘ ปี 8 เดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในสถานศกึษาปัจจุบนั ๗ ปี 8 เดอืน 
ภูมลิ าเนาเดมิ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
  เหตุผลในการขอยา้ย  ยากล าบากในการเดนิทาง และระยะทางจากสถานศกึษาถึงส่วน
ราชการถงึเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ๘๐ กโิลเมตร เพือ่สะดวกในการเดนิทางไปปฏบิตัหิน้าที ่
  โรงเรยีนทีข่อยา้ย   ขอยา้ยไปโรงเรยีนในสงักดั สพม.11 จ.สุราษฏรธ์านี 
   ล าดบัที ่1 โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา ๓ ฯ    

   ล าดบัที ่2 โรงเรยีนกาญจนดษิฐ์ 
   ล าดบัที ่3 โรงเรยีนสุราษฎรธ์านี ๒ 
   ล าดบัที ่4 โรงเรยีนสุราษฏรพ์ทิยา 2 
 และมขีา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาประสงคข์อยา้ย กรณีพเิศษ จ านวน 1 รายดงันี้ 
  1. นางสาวเณรยิา  ต้นครองจนัทร ์ต าแหน่งครู คศ.1 วชิาเอกภาษาองักฤษ บรรจุเมื่อวนัที่ 
1 กุมภาพนัธ์ 2559 อายุราชการ ๔ ปี ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในสถานศกึษาปัจจุบนั  ๔ ปี ภูมลิ าเนา
เดมิ จงัหวดัตรงั 
  เหตุผลในการขอยา้ย ดูแลมารดาทีเ่จบ็ป่วยและบดิาทีแ่ก่ชรา และเพื่อความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 
  โรงเรยีนทีข่อยา้ย  ขอยา้ยไปโรงเรยีนในสงักดั สพม.1๓ 
   ล าดบัที ่1 โรงเรยีนสภาราชนิี จงัหวดัตรงั   



   ล าดบัที ่2 โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 
   ล าดบัที ่3 โรงเรยีนใดกไ็ดใ้นสงักดั สพม. ๑๓ ในจงัหวดัตรงั 
   มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่า ส าหรบัการย้ายกรณีปกติ เห็นสมควร
ไดร้บัการพจิารณายา้ย และหากต าแหน่งวชิาเอกใด ไดร้บัการพจิารณาย้าย ทีป่ระชุมมมีตใิหบ้รรจุ แต่งตัง้
ต าแหน่งมาทดแทน ส่วนการย้ายกรณีพเิศษนัน้ ที่ประชุมความเหน็ว่า เหน็สมควรได้รบัการพจิารณาย้าย 
และหากต าแหน่งวชิาเอกใด ไดร้บัการพจิารณายา้ย 
 
ระเบียวาระท่ี ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
   - 
 
 

------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.0๐ น. 

------------------------------------------------- 
 
    ลงชื่อ 

 (นางสาวปภสัรา   สมจรงิ) 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

    ลงชื่อ     ผูต้รวจรายงานการประชุม  
(นางสาวอรชพร   มพีฒัน์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

    ลงชื่อ     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
(นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

ครัง้ท่ี   ๒ /256๓ 
วนัศกุร ์ท่ี ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๓ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม  



------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม     
  1. นายสานิตย ์ ไชยกุล 
  2. นายสทิธพิร  จรเอยีด 
  3. นางศริวิรรณ  ชุมเศยีร 
  4. พระสมุหว์ศิาล  ฐานวโร 
  ๕. นางปรดีา  ด าดว้งโรม 
  6. นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์ 
  7. นายชยัรตัน์  บุญมาศ 
  8. นายวทิยา ชยัสวสัดิ ์
  9. นางสาวอรชพร  มพีฒัน์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
  1. นางสาวปภสัรา   สมจรงิ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้น
เสดจ็พทิยาคม กล่าวเปิดประชุมพรอ้มทัง้ด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมท่ีผ่านมา 
  รับรองการประชุม คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม โรงเรียน
บ้านเสด็จพิทยาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

  - 

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  - 
 
 
 

วาระท่ี 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 



  5.ความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ส านกังาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู โดยก าหนดให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถยื่นค า
รอ้งขอยา้ยตามแบบค ารอ้งขอย้ายที ่ก.ค.ศ. ก าหนดไวปี้ละ 1 ครัง้ ในเดอืนมกราคมของทุกปี ในการนี้ทาง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 ไดด้ าเนินการและใหส้ถานศกึษาตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้
ประสงคข์อยา้ยมาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก าหนดนัน้ 
  ในการนี้ทางโรงเรียนดำเนินการสำรวจตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก  โดยพิจารณา
ข้อมูลบุคลากรความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนและจำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พิจารณาได้ว่า ควรขอตำแหน่งครูผู ้สอน ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง แทนผู้ที ่ได้รับ
พิจารณาย้ายตามคำขอร้องย้าย และตามมาตรฐานวิชาเอกของโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม และเพ่ือให้เป็นไปตาม
โครงสร้างที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกและสอดคล้องกับโครงสร้าง
การจัดการเรียนการสอนจึงขอวชิาภาษาองักฤษ  
   
วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
  - 
   

------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

------------------------------------------------- 
 
 

 
(นางสาวปภัสรา  สมจริง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
  

(นางสาวอรชพร  มีพัฒน์) 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายสัมภาษณ์  พรหมรัตน์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

ครัง้ท่ี   3 /256๓ 
วนัองัคาร ท่ี 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม  

------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม     
  1. นายสานิตย ์ ไชยกุล 
  2. นายสทิธพิร  จรเอยีด 
  3. นางศริวิรรณ  ชุมเศยีร 
  4. พระสมุหว์ศิาล  ฐานวโร 
  ๕. นางปรดีา  ด าดว้งโรม 
  6. นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์ 
  7. นายชยัรตัน์  บุญมาศ 
  8. นายวทิยา ชยัสวสัดิ ์
  9. นางสาวอรชพร  มพีฒัน์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
  1. นางสาวปภสัรา   สมจรงิ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้น
เสดจ็พทิยาคม กล่าวเปิดประชุมพรอ้มทัง้ด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การรบันักเรียน 

การรบัสมคัรนักเรยีนเขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ และมธัยมศกึษาปีที่ ๔ ปีการศกึษา 
๒๕๖๓ โรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคมเปิดรบัสมคัรทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีบ่รกิาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๑ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โดยมี
ก าหนดการในรบัสมคัรนกัเรยีนดงันี้  
          การรบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ ณ โรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยา
คม โดยมกี าหนดการ ดงันี้  
           วนัรบัสมคัร วนัที ่๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.(ไม่เวน้วนัหยุดราชการ) วนั



สอบคดัเลอืก วนัที ่๖ – ๗ มถิุนายน ๒๕๖๓ วนัประกาศผลสอบ วนัที ่๑๐ - ๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๓ วนัมอบตวั 
วนัที ่๑๓- ๑๔ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

2. การอบรมจดัการเรียนการสอนทางไกล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ก าหนดให้มกีารอบรมจดัการเรยีนการสอน

ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส าหรบัครูและ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ในวนัพฤหสับดทีี ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference)  จงึขอใหค้ณะครูและบุคลากรทางการศกึษาเขา้รบัการอบรมจดัการเรยีนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในวนั
พฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) ดงันี้ 

๑) ช่องสญัญาณ DLTV ๑๕ 
๒) www.dltv.ac.th 
๓) https://www.youtube.com/obectvonline 
๔) https://www.facebook.com/obectvonline 
๕) www.obectv.tv 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมท่ีผ่านมา 
  รับรองการประชุม คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม โรงเรียน
บ้านเสด็จพิทยาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

  - 

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  - 

วาระท่ี 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ตามที่โรงเรยีนบ้านเสด็จพทิยาคม ได้รบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  
งบปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ งบประมาณ ๖๐๒,๒๐๐ บาท (หกแสน
สองพนัสองร้อยบาทถ้วน)  และโรงเรยีนได้ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ e-budding และได้ท าสญัญาจ้าง 
วงเงนิ ๕๔๘,๐๕๕.๕๖ บาท  มเีงนิเหลอืจ่าย ๕๓,๙๔๔.๔๔ บาท  

http://www.dltv.ac.th/
https://www.youtube.com/obectvonline
https://www.facebook.com/obectvonline
http://www.obectv.tv/


ในการนี้ทางโรงเรยีนมคีวามประสงคท์ีข่ออนุมตัใิชเ้งนิเหลอืจ่ายเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค เนื่องจาก
เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็และมงีบประมาณจ ากดั  
  มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
   
วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
  - 

------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

------------------------------------------------- 
 
 

 
(นางสาวปภัสรา  สมจริง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
  

(นางสาวอรชพร  มีพัฒน์) 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายสัมภาษณ์  พรหมรัตน์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 
ครัง้ท่ี 4/๒๕6๓ 

วนัพธุท่ี 17 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 256๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
  ๑. นายสานิตย ์ ไชยกุล 
  2. นายสทิธพิร  จรเอยีด 
  3. นางศริวิรรณ  ชุมเศยีร 



  4. พระสมุหว์ศิาล  ฐานวโร 
  ๕. นางปรดีา  ด าดว้งโรม 
  6. นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์ 
  7. นายชยัรตัน์  บุญมาศ 
  8. นายวทิยา ชยัสวสัดิ ์
  9. นางสาวอรชพร  มพีฒัน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางสาวปภสัรา  สมจรงิ 
   

------------------------------------------------- 
เปิดประชุมเวลา 14.๐๐ น. 

------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคมมีครบูรรจใุหม่ จ านวน 3 คน 
  โรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคมมคีรูบรรจุใหม่ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายรุ่งโรจน์  พจิติรไพวนั 
วชิาเอกนาฏศลิป์ นางสาวสุพรรณี  ศรรีตัน์  วชิาเอกฟิสกิส ์และนางยไูรดา  เจ๊ะอุบง  วชิาเอกภาษาไทย 

   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 2.สพฐ. ก าหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563 
  แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรยีน ปีการศกึษา 2563 
  -ภาคเรยีนที ่1 เปิดเรยีน 1 กรกฎาคม – 13 พฤศจกิายน 2563 
           ปิดเทอม 14-30 พฤศจกิายน 2563 (รวม 17 วนั) 
  -ภาคเรยีนที ่2 เปิดเรยีน 1 ธนัวาคม 2563- 9 เมษายน 2564 
            ปิดเทอม 10 เมษายน -16 พฤษภาคม 2563 (รวม 37 วนั) 
  และทางโรงเรยีนมรีะยะทดลอง เปิดการสอนทางไกล 18 พฤษภาคม -30 มถิุนายน 2563 
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 3.งานปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
  ในปี งบประมาณ 2563 โรงเรยีนไดป้รบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน และอาคารประกอบ
  
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 4.การรบันักเรียน 
  ผลการรบันกัเรยีน ประจ าปีการศกึษา 2563 มนีกัเรยีนมาสมคัร ม.1 จ านวน 19 คน และ ม.
4 จ านวน 30 คน ไดจ้ดัสอบนกัเรยีน และรบัมอบตวันกัเรยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 5.โรงเรียนมีการอบรมพฒันาครู 
  วนัที ่15/ม.ิย./63 ทบทวนท าแผนเศรษฐกจิพอเพยีง 
  วนัที ่16/ม.ิย./63 การประชุมปฏบิตักิารยกระดบัผล O-NET  
  วนัที ่18-19/ม.ิย./63 การประชุมปฏบิตักิารกระบวนการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนและ
คุณภาพครู 
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 6.การทดลองการสอนทางไกล 
  โรงเรยีนมกีารทดลองการสอนทางไกล ตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม -30 มถิุนายน 2563 
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 7.รปูแบบและแนวทางการบริหารจดัการเรียนการสอน โรงเรียนในสงักดั สพฐ. ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  1.  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 4 ระยะ   
    ระยะที ่1 การเตรยีมความพรอ้ม มนีาคม – 17 พฤษภาคม 2563 
    ระยะที ่2 ทดลองการเรยีนการสอน 17 พฤษภาคม – 30  มถิุนายน 2563  มชี่องทวี ี15 
ช่อง อยู่ในช่องดจิติอล ถ่ายทอดผ่าน DLTV และใชส้ือ่ทผีลติเพิม่เตมิ (ม.4 – ม.6)  
    ระยะที ่ 3 การจดัการเรยีนการสอน 1  กรกฎาคม – 30  เมษายน 2564 
ลงิคก์ารเรยีนการสอน DLTV  ของภาคเรยีนที ่1/2563  
    ระยะที ่4  การสอบและการศกึษาต่อ มนีาคม – 15 พฤษภาคม 2563  
   2. รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 3  รปูแบบ 
     รปูแบบที ่1   อนุบาล – 3    เรยีนทีบ่า้นการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
     รปูแบบที ่2  ป.1  -  ม.3    เรยีนทีบ่า้นการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม รูปแบบการ
เรยีนการสอนในแต่ละวชิา 50 นาท ีเรยีนทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV  10 นาท ี ครูสือ่สารผ่านนกัเรยีน
และผูป้กครองโดยตรงทางโทรศพัท ์Line และอื่น ๆ 
     รปูแบบที ่3  ม.4  -  ม.6 การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (สือ่ สพฐ.)  รปูแบบการเรยีน
การสอนในแต่ละวชิา 30 นาท ีเรยีนทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV 20 นาท ี ครสูือ่สารผ่านนกัเรยีนและ
ผูป้กครองโดยตรง 
         ใช ้DLTV เชค็เวลาเรยีนในแบบระบบออนไลน์ ครตูอ้งสง่แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และ ม.
ปลายใช ้Online Real Time Learning 
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมท่ีผ่านมา 
   รบัรอง 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

  3.1 การประเมินศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 

   โรงเรยีนรบัการประเมนิเป็นศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ดา้นการศกึษา ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2563 
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
   เนื่องจากโรงเรยีนจะมกีารเปิดภาคเรยีนในวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 และ สพฐ. ให้
โรงเรยีนมกีารประเมนิตนเองในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเปิดภาคเรยีน เพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 จ านวน 44 ขอ้ และใหก้รรมการสถานศกึษามสีว่นร่วมในการประเมนิและรบัรองการ
ประเมนิตนเอง แบบประเมนิสถานศกึษา สง่ภายในวนัที ่19 ม.ิย 63  
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
ระเบียวาระท่ี ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
   - 
 
 

------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา ๑5.0๐ น. 

------------------------------------------------- 
 
    ลงชื่อ 

 (นางสาวปภสัรา   สมจรงิ) 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

    ลงชื่อ     ผูต้รวจรายงานการประชุม  
(นางสาวอรชพร   มพีฒัน์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

    ลงชื่อ     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
(นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม



 

รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 
ครัง้ท่ี 5/๒๕6๓ 

วนัจนัทรท่ี์ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
  ๑. นายสานิตย ์ ไชยกุล 
  2. นายสทิธพิร  จรเอยีด 
  3. นางศริวิรรณ  ชุมเศยีร 
  4. พระสมุหว์ศิาล  ฐานวโร 
  ๕. นางปรดีา  ด าดว้งโรม 
  6. นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์ 
  7. นายชยัรตัน์  บุญมาศ 
  8. นายวทิยา ชยัสวสัดิ ์
  9. นางสาวอรชพร  มพีฒัน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางสาวปภสัรา  สมจรงิ 
   

------------------------------------------------- 
เปิดประชุมเวลา 13.๐๐ น. 

------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ส านกังาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง ผู้บรหิารสถานศกึษา โดยก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ต าแหน่ง ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถยื่นค ารอ้งขอยา้ยตามแบบค ารอ้งขอยา้ยที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ใน
การนี้ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ได้ด าเนินการและให้สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูป้ระสงคข์อยา้ยมาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และรวบรวมค ารอ้ง
ขอยา้ยและเอกสารประกอบการพจิารณาพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาฯ สง่ส านักเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 ภายในวนัที ่1-15 สงิหาคม 256๓ 



 

   มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมท่ีผ่านมา 
   รบัรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ส านกังาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง ผู้บรหิารสถานศกึษา โดยก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ต าแหน่ง ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถยื่นค ารอ้งขอยา้ยตามแบบค ารอ้งขอยา้ยที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ใน
การนี้ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ได้ด าเนินการและให้สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูป้ระสงคข์อยา้ยมาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และรวบรวมค ารอ้ง
ขอยา้ยและเอกสารประกอบการพจิารณาพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาฯ สง่ส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 ภายในวนัที ่1-15 สงิหาคม 256๓ 
  ซึง่มขีา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาประสงคข์อยา้ย กรณีปกต ิจ านวน ๑ รายดงันี้ 
  1. นางสาวอรชพร  มพีฒัน์   ต าแหน่ง ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
   เหตุผลในการขอยา้ย  มีความประสงค์จะขอย้ายสถานศึกษาไปลงต าแหน่ง
ผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนขนาดกลาง หรอืขนาดใหญ่ ในคราวยา้ยประจ าปีของทุกปี 
   มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมเหน็ชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
   - 
 

------------------------------------------------- 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.0๐ น. 

------------------------------------------------- 
 
 
    ลงชื่อ 

 (นางสาวปภสัรา   สมจรงิ) 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 



 
 

    ลงชื่อ     ผูต้รวจรายงานการประชุม  
(นางสาวอรชพร   มพีฒัน์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

    ลงชื่อ     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
(นายสมัภาษณ์  พรหมรตัน์) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเสดจ็พทิยาคม 

 



 



 

 


