
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
คร้ังที่ 1/๒๕๖5 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนไหล่หินวิทยา เวลา 09.00 น. 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
๑. แนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

..................................................................... ................................................................................................ ......... 
๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 

............................................................................................................................. ................................................. 
๓. โรงเรียนคุณภาพ 

............................................................................................................................. ................................................. 
๔. การขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม 

....................................................................................................................................... ....................................... 
๕. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 

........................................................................... ................................................................................................... 
๖. ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

............................................................................................................................. ................................................. 
๗. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 

............................................................................................................................. ................................................. 
๘. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

....................................................................................................................................... ....................................... 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(..../2565) 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ................................................................. ...........................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 



1. หลักสูตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง 
2. ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรกลุ่มสาระ 
3. ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้  ที ่มีความเชื่อมโยงกับข้อตกลง วPA ภาคเรียนที่ 

1/2565 
4. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)ปีการศึกษา 2564 และแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล(ID Plan) ปีการศึกษา 2565 
5. จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 
6. ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 
7. กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565 
8. ส่งเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 
9. การจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
10.  การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ................................................................. ...........................  
มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1. งานสารบรรณ 
2. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
3. หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 
4. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ................................................................. ...........................  
มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1. การมอบหมายงานให้ครู ตามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามฝ่ายงานใน
โรงเรียนไหล่หินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 

2. การพัฒนาตนเอง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑. การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๒. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
๓. เขตพ้ืนที่ทำความสะอาดของนักเรียน 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 



มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1. ............................................................................................................................. ............................ 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1. ............................................................................................................................. ............................ 

 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1. ............................................................................................................................. ............................ 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. .........................................................................................................................................................  

 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
คร้ังที่ 2/๒๕๖5 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนไหล่หินวิทยา เวลา 15.00 น. 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.0๐ น. 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 
2. นโยบายเร่งด่วน สพฐ. เรื่อง การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning 

Loss) 
.......................................................................................... ....................................................................................  
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(1/2565) 

............................................................................................................................. .................................................   

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

โลก 
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 

3. พิธีเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
............................................................................................................................. .................................................  
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 



 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1. การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัด วPA เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
2. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ................................................................. ...........................  

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. การปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียน 
2. การดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ตู้น้ำเย็น และห้องซ้อมดนตรี 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................. .............................................................................................................   

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

    ๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2565 

............................................................................................................................. ................................... 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๑. ............................................................................................................................. ..................... 

 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๑. ............................................................................................................................. ..................... 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑. ........................................................ .......................................................................................................   

มติที่ประชุม …………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม …………………………………………… 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 



รายงานการประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ครั้งที่ 1/2565 

วันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนไหล่หินวิทยาเวลา 09.00 น. 

ผู้ดำเนินการประชุม 
 นายพรศิลป์  สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ผู้มาประชุม 
 1. นางสาวล้านนา มาปลูก 
 2. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์ 
 3. นายสัจจา  สัจจะเดช 
 4. นายสุรชัย  จอมแปง 
 5. นางสาวอัญชลี นันทอาภา 
 6. นางวัลณีย ์  คุ้มภัยเพื่อน 
 7. นางสุดาพร  อำไพรัตน์ 
 8. นางสมใจ  สาใจ 
 9. นางดวงดาว  เรือนอินทร์ 
 10. นางรัตนา  คำตาบุตร 
 11. นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา 
 12. นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ 
 13. นางสาวอนุธิดา กิติยะ 
 14. นายศุภรดา  ลาดปาละ 
 15. นางสาวกุลธิดา สาใจ 
 16. นางสาวเภาวรินทร์ วรรณมณี 
 17. นางสาวศรวณีย์ มีสมพร 
 18. นางสาวภัคจิรา ต๊ะศรี 
 19. นางสาวขนิษฐา กองบุญ 
 20. นางสาวปริยากร คำเฟือย 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1) แนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ 

- นางสาวเภาวรินทร์  วรรณมณี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ 
- นางสาวศรวณีย์  มีสมพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา สังคมศึกษา 
- นางสาวภัคจิรา  ต๊ะศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา 
- นางสาวขนิษฐา  กองบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเคมี 
- นางสาวปริยากร  คำเฟือย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา 

2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีสถิติการติดเชื้อประมาณ 6,000-8,000 คนต่อวัน อัตราการเสียชีวิตประมาณ 50-60 คนต่อวัน 
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักให้ทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)และสำหรับคนทั่วไปให้ตรวจ 
ATK เมื่อมีอาการ 



3) โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ทางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ทำให้มีจำนวนเด็กตกหล่นและออกกลางคันลดลง 

4) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
แบบ On-site โดยใช้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School คัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V 

5) มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ 4 มาตรการ ดังนี้ 
 - มาตรการที่ 1 ลดดอกเบี้ย 
 - มาตรการที่ 2 พิจารณาและควบคุมการอนุมัติเงินกู้อย่างเคร่งครัด 

- มาตรการที่ 3 จัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพ้ืนที่ หน่วยงานทางการศึกษา และจังหวัด 
- มาตรการที่ 4 ให้ความรู้ด้านการเงินแก่ครู 

มติที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - 

มติที่ประชุม - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1) หลักสูตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ ขนมไทย ประดิษฐ์ ไฟฟ้า 

และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรกลุ่มสาระ นัดหมายส่งรูปเล่มวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
3) ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีความเชื่อมโยงกับข้อตกลง วPA ภาคเรียนที่ 1/2565 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
4) ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)ปีการศึกษา 2564 และแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล (ID Plan) ปีการศึกษา 2565ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
5) นักเรยีน ภาคเรียนที่ 1/2565 มีจำนวน 122 คน 
6) ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทดลองใช้ 1 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้ติดต่อครูอนุธิดา 
7) กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565 ได้แก่ กิจกรรมดนตรีไทย นาฏศิลป์ ร้องเพลง กิจกรรมจิต

อาสา กิจกรรมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมวิชาการ 
8) ส่งเล่ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
9) การจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
10) การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจะมีการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

โดยผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

มติที่ประชุม ทราบ 

 

 

 



ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1) งานสารบรรณ หากมีหนังสือเร่งด่วน ทางธุรการจะทำการติดต่อส่วนตัวไปยังครูผู้รับผิดชอบ 
2) งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ครุรุ้งทิพย์จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติบัตร การ

อบรม การแข่งขัน และรางวัลของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน 
3) หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครูประจำวิชาสามารถมารับหนังสือได้ที่ห้องพยาบาล 
4) งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 200 บาท และให้

ทางงานประกันอุบัติเหตตุิดต่อกับบริษัทประกันเพ่ือเร่งดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม ทราบ 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1)การมอบหมายงานให้ครู ตามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามฝ่ายงานใน

โรงเรียนไหล่หินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 
2) การพัฒนาตนเอง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมต่างๆให้กับคณะครูที่สนใจ เพื่อเป็นการ

พัฒนาตนเอง 

มติที่ประชุม ทราบ 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1) การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 ให้เป็นห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 

และชั้นที่ 2 ให้เป็นห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
2) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน มีการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในบางห้องที่มี

การชำรุด เตรียมสร้างศาลาใหม่แทนที่ศาลาแดงข้างสนามวอลเล่ย์บอล 
3) เขตพ้ืนที่ทำความสะอาดของนักเรียน แบ่งตามเขตพ้ืนที่เดิม ครูสุรชัยจะดำเนินการแจ้งนักเรียนใน

วันเปิดภาคเรียนอีกครั้ง 
4) ความปลอดภัยในสภานศึกษา ขอความร่วมมือคณะครูช่วยกันสำรวจอุปกรณ์ที่มีความชำรุด และ

แจ้งมายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1)กิจกรรมปฐมนิเทศ ช่วงเช้าในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และดำเนินการตรวจ ATK ให้กับ
นักเรียนทุกคน 

3) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ช่วงเช้าในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม มีมติเห็นด้วย 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  - 

มติที่ประชุม - 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

ศุภรดา ลาดปานะ   ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายศุภรดา ลาดปาละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ภาพกิจกรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชน และองค์กรต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชน และองค์กรต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้บริหารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนไหล่หินวิทยา 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไหล่หิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

                


