
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ครั้งที่ 6/2563 
วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

……………………………………………… 
 
เริ่มประชุมเวลา  15.30 น. 
 นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ  ได้กล่าวเปิด และได้เริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เตรียมการต้อนรับโรงเรียนวัดห้วงโป่งขอเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  
     ตามท่ีทางโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ส่งหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพ และบริบทต่างๆ ของ

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ครูและบุคลากรเข้าร่วมดูงาน จ านวน 80 คน (โรงเรียนเป็น
โรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียน ประมาณ 1,800 คน) เวลาที่ใช้ส าหรับดูงาน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงขอให้ทาง
คณะครูที่รับผิดชอบแต่ละส่วนตามค าสั่งโรงเรียนที่แจ้งแล้วนั้น โดยมอบหมายส่วนหลักๆ ได้แก่     1. งานที่ต้อง
น าเสนอ ในส่วนของ Power point ให้ครูที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน และงาน 4 ฝ่าย  ส่งเนื้อหางาน ให้ครูพิมพ์พิษา 
จัดท า Power point  2. สถานที่จัดแสดงผลงาน อาคารปฐมวัย มอบหมายครูปฐมวัยดูแลนักเรียนในวันดังกล่าว
เป็นพิเศษ (ให้เด็กอยู่แต่ในห้องเรียน)  3. ผลงานที่จะแสดง ประกอบด้วย การแสดงหุ่นยนต์, งานสวนพฤษศาสตร์, 
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย, ผลงานต่างๆ ของนักเรียน ฯลฯ  4. ของที่ระลึก มอบหมายครูพิมพ์พิษา จัดท าแก้วน้ าสกรีน 
มอบเป็นของที่ระลึก 5. การแสดงต้อนรับคณะ (ร าอวยพร)       6.เครื่องดื่ม อาหารว่าง มอบหมายครูพรพิมล เป็น
หัวหน้า วางแผนร่วมกับครูสิรกมล และคณะจัดหาเครื่องดื่ม,อาหารว่าง อ านวยความสะดวกให้กับคณะที่มาศึกษาดู
งาน 7.เวลาที่คณะจะมาถึง ประมาณ 8.00น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนก าลังท ากิจกรรมหน้าเสาธง ขอให้ครูทุกคนลง
มาดูแลนักเรียนท ากิจกรรม   

     การแต่งกายของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ เสื้อสีฟ้า   
 
 
 



3.2 งานอัตราก าลัง   
     ตามท่ีโรงเรียนได้ขอครูบรรจุใหม่ เอกพลศึกษา เพ่ือทดแทนครูศรีรัตน์ ที่เกษียณไปแล้ว จากโควตา 

สอบบรรจุครูคืนถิ่น  ผลปรากฏว่า  ไม่มีผู้สอบผ่านในเอกดังกล่าว จึงท าให้ไม่ได้ครูพละในรอบนี้ จึงต้องรอกรณีรับ
ย้ายในรอบต่อไป 

 
 3.3 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
     จากกรณีสอบบรรจุต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 25 คน 

และตอนนี้สิ้นสุดการอบรม และจะมารายงานตัวเพ่ือเข้าโรงเรียนใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ซึ่งโรงเรียนบ้านเขา
หินซ้อนฯ ได้รับบรรจุในครั้งนี้ด้วย 1 ต าแหน่ง จากเดิมที่เคยมี 2 ต าแหน่ง จากอัตราส่วนของจ านวนนักเรียนที่
ลดลง จึงท าให้โดนตัดต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนไป 1 ต าแหน่ง ท าให้ได้ เพียงแค่ 1 ต าแหน่ง 

3.4 ค่าปรับการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่   
       เงินค่าปรับที่ได้รับจากการก่อสร้างอาคารใหม่ ที่ล่าช้าเกินก าหนด ได้เงินจ านวน 3,382,000 บาท ทาง

โรงเรียนได้เสนอขอสร้าง รั้วโรงเรียน และ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 27 x 44 เมตร พร้อมโดม ไปทาง 
สพป.ฉช. เขต 2 ไป แต่ทาง ผอ. สพป.ฉช เขต 2 อนุมัติให้สร้างรั้ว เพียงอย่างเดียว เงินส่วนที่เหลือให้ จัดซื้อเป็น
ครุภัณฑ์ จึงได้เสนอท าห้องประชุม, ติดตั้งพัดลม, ติดตั้งกล้องวงจรปิด ซื้อวัสดุการเรียนการสอนฯลฯ    

3.5 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   
       การพิจารณา ประเมินผลงาน เพ่ือขอเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู, ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2  วันที ่ 1 

ตุลาคม 2563 , ประเมินผลงานและขอเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ และ ประเมินผลงานเพ่ือเตรียมการต่อ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยให้จัดท าเอกสารทั้งหมดส่ง สพป.ฉช. 
เขต 2 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อไป  ซึ่งในปีนี้ทาง สพป.ฉช. เขต 2 ได้กันเงินส่วน
หนึ่งไว้ ส าหรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยให้โควตาในการ
น าเสนอ เขตคุณภาพละ 3 คน ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ เสนอครูณรงค์ศักดิ์ ซึ่งมีผลงานจากการแข่งขันงาน
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เหรียญทองระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน 

   การเลื่อนเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนเต็มข้ัน ในแต่ละ ช่วง (คศ.1,2,3) ซ่ึงจะมีการปรับเลื่อนอัตโนมัติ   
3.6 มอบของท่ีระลึกให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563     

       ท่าน ผอ.วิทยา เปี่ยมเต็ม เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน มอบของที่
ระลึกให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ได้แก่ คุณครูประสิทธิ์  
คุณครูเจียมรัตน์ และคุณครูสุภกฤต  

 
 
 
 
 



ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
        ( นางสาวสิรกมล  ศรีมุณี ) 

 

 
ลงชื่อ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ครั้งที่ 5/2563 
วัน อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

……………………………………………… 
 
เริ่มประชุมเวลา  15.30 น. 
 นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ  ได้กล่าวเปิด และได้เริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 ก าหนดการศึกษาดูงานและเตรียมการงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2563  

   เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563  จะมีข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 3 ท่าน คือ ครูประสิทธิ์ ครูสุภกฤต ครูเจียมรัตน์ จึงขอมติที่ประชุม ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ 
และสถานที่ไปศึกษาดูงาน ประจ าปี 2563 ที่ประชุมเสนอสถานที่ไป 3 จังหวัด คือ 1.จังหวัดเชียงใหม่ 2.จังหวัด
ตราด  3.จังหวัดเลย มติที่ประชุม คือ จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563  

3.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานการระบาดของโรคโควิด-19   
   ตามท่ีโรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563  

จนถึงปัจจุบัน ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อจากสถานศึกษา และไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ซึ่งท าให้อาจมีการ
ประกาศให้โรงเรียนท าการเรียนการสอนได้แบบปกติ ไม่ต้องแยกห้อง ไม่ต้องสลับวันมาเรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้รอ
ประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน ระหว่างนี้ให้ด าเนินการเรียนการสอนแบบเดิมไปก่อน(เพ่ิม
ห้องเรียน) จนกว่าจะมีประกาศหรือสั่งการมา  

3.3 รับรองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 ต าแหน่ง   
   เนื่องจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ได้ว่างลงเนื่องจากรองทั้ง 2 ต าแหน่ง 

สอบได้ ผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 2 ท่าน  แต่เนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลง สืบเนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชาชนทั้งประเทศลดลง จึงท าให้ได้คืนต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเพียง 1 ต าแหน่ง ซึ่งได้สอบคัดเลือก
ผ่านไปแล้ว (ต าแหน่งรองว่าง 39 ต าแหน่ง สอบผ่าน 25 คน) และจะมีการเรียกเพ่ือเลือกโรงเรียนเข้ารับต าแหน่ง 
แต่จะต้องเข้ารับการอบรม ก่อนที่จะได้ลงมาท างานที่โรงเรียน  คาดว่าจะมาประมาณเดือน กันยายน 2563 



3.4 การประเมิน ครูผู้ช่วย ที่ได้รับบรรจุ เม่ือวันที่ 24 กรกฏาคม 2563   
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ที่สอบบรรจุและรับ

รายงานตัว เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 คือ นายกฤษฏา  อู่เงิน เอกภาษาไทย และ นางสาวปภัสชล ชัยธรรม 
เอกปฐมวัย จึงขอแจ้งให้ด าเนินการจัดท าแฟ้มเพ่ือใช้ในการประเมิน จ านวน 13 แฟ้ม (ตามระเบียบก าหนด)  และ
มอบหมายให้คุณครู พัชรมัย เป็นครูพ่ีเลี้ยงให้กับ ครูกฤษฏา , คุณครูประไพวรรณ เป็นครูพ่ีเลี้ยงให้ครูปภัสชล  
แฟ้มและอุปกรณ์ จัดท าสื่อต่างๆ สามารถเบิกได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน การประเมินจะมี 4 รอบ (ประเมินทุก 6 
เดือน) เมื่อครบ 4 ครั้ง (2 ปี) ท าหนังสือแจ้งและส่งเอกสารสรุปผลการประเมินไปที่เขต เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง
ต่อไป     

3.5 การจัดงานวันแม่ 2563   
   ทางโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม เทอดพระเกียรติ และจัดงานวันแม่ ไปแล้ว ใน

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เนื่องจากจะต้องเข้าไปร่วมงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในวันที่ 10 – 12 
สิงหาคม 2563 

    ซึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นงานวันสถาปนาศูนย์ ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนไทยสืบสานปณิธานงานพ่อ (อยู่อย่างพอเพียง) ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งมี การ
เรียนรู้วิธีการด านา และสาธิตการด านา ให้องคมนตรี ที่มาเปิดงานในวันที่ 10 ได้รับชมและร่วมกิจกรรม 

    และเชิญข้าราชการครูร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563  ภาคเช้า ร่วมพิธีตักบาตร และถวายพระพร  ภาคค่ า 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จึงขอให้ไปร่วมงานตามก าหนดการที่แจ้งไว้ในไลน์ราชการ 

3.6 การเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยโปร่ง จังหวัดระยอง     
  ทางโรงเรียนบ้านห้วยโปร่ง จังหวัดระยอง ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเขา-หิน

ซ้อนฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2563  มอบหมายคุณครูณรงค์ศักดิ์ คุณครูพิมพ์พิษา จัดท า Power point สรุปงานที่
จะน าเสนอในห้องประชุม, มอบหมายครูที่รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระ น าผลงานมาแสดง , มอบหมายครูพรพิมล ครูสิ
รกมล เตรียมกาแฟ-น้ า-ขนม ส าหรับการต้อนรับ สถานที่ที่ใช้ต้อนรับและแสดงผลงาน เป็นห้องประชุมสีชมพู 

3.7 เรื่องแจ้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา       
  โครงการสหกรณ์ช่วยโควิด ให้สมาชิกทุกท่านสามารถกู้ได้ท่านละ 150,000 บาท โดยใช้คนค้ าแค่ 1 คน 

และสามารถยื่นกู้ได้ทันทตีั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก 
3.8 เรื่องแจ้งจากงานอนามัย     
  ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาหินซ้อน แจ้งว่าวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จะมีเจ้าหน้าที่มา

ด าเนินการด้านอนามัย ท าการย้อมสีฟันและตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ขอให้คุณครูประจ าชั้นแจ้งนักเรียน น า
แปรงสีฟัน และแก้วน้ าดื่ม มาทุกคน ไม่ให้ยืมกันใช้ เพ่ืออนามัยและความปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)   

 
 



ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
        ( นางสาวสิรกมล  ศรีมุณี ) 

 

 
ลงชื่อ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


