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วัน พฤหัสบดี ท่ี ๑๖   เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๓     
ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน 

.................................................. 
เร่ิมประชุมเวลา     ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ประธานที่ประชุม  นายชุมพล วิจิตรพร 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน ๒๑ คน   
เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

๑. การได้รับอัตราก าลังครูบรรจุ – ย้ายเข้ามาปฏิบติัหน้าที่ 
- ด้วยจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนท าให้โรงเรียนขาดอัตราก าลัง ซึ่งทางผู้อ านวยการได้ 

ขออัตราก าลังให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน จ านวน ๕ อัตรา คือ ๑. เอกคณิศาสตร์ ๒. เอกเกษตร  
๓. เอกภาษาอังกฤษ  ๔. เอกอุตสาหกรรม  ๕.เอกภาษาไทย  ท้ังนี้ทางโรงเรียนได้มีครูบรรจุใหม่เอก
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ราย ย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนปายวิทยาคารจ านวน ๓ ราย ได้แก่ เอกแนะ
แนว จ านวน ๑ ราย เอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ราย ย้ายมาช่วยราชการเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ราย 
และพนักงานบรรจุใหม่เอกพละศึกษา จ านวน ๑ ราย   

๒.  การติดตามงบประมาณก่อสร้างแฟลตบ้านพักครู  
 - แฟลตบ้านพักครูมีปัญหาในการส่งมอบไม่สมบูรณ์จากการที่ทางโรงเรียนได้คงค้าง

ค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับเหมาจ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากทางโรงเรียนไม่ได้ท าเรื่องกันเงินไว้จึงท าให้งบตก
ไป ขณะนี้ท่านผู้อ านวยการได้ ด าเนินการขอใช้งบฯเหลือจ่ายและจะติดตามเพื่อน าเงินมาช าระเงินท่ีค้าง
จ่ายให้กับผู้รับเหมาโดยเร็วท่ีสุด   ท้ังนี้ได้พิจารณาครูเข้ามาอยู่แฟลตบ้านพัก จ านวน ๑๖ ราย พร้อมกับ
ท าบุญแฟลตบ้านพักก่อนท่ีคณะครูจะเข้าอยู่แฟลตบ้านพัก 

๓.  การร้ือถอนบ้านพักครู 
 - การรื้อถอนบ้านพักครู จ านวน ๓ (ข้างหอพักนักเรียนหญิง)หลังตามท่ีทางโรงเรียน 

ได้ด าเนินเรื่องขอรื้อถอนและได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนแล้ว แต่ขณะนี้ยังไมไ่ด้รื้อถอนตามก าหนดการ
จะต้องรื้อถอนภายใน ๒ ปี เนื่องจากจะกระทบกับครูที่พักอาศัยอยู่และยังรื้อถอนเองไมไ่ด้ ถ้ามีการรื้อถอน
บ้านพักครูทั้ง ๓ หลังนี้จะแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ การรรื้อถอนนั้นจะรื้อถอนประมาณต้น
เดือนตุลาคมเป็นอย่างช้า เมื่อรื้อถอนแล้วจะใช้พื้นท่ีว่างให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนให้มากท่ีสุด 
 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรอง 



เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๑. แจ้งจ านวนนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-  จ านวนนักเรียน จ านวน  ๑,๑๒๓   คน 
-  จ านวนนักเรียนหอพัก  ๓๔  คน แยก ม. ต้น จ านวน ๑๐  คน ม.ปลาย จ านวน ๒๔  

คน นักเรียนหญิง จ านวน  ๑๙  คน นักเรียนชาย จ านวน  ๑๕  คน 
-  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๖๕  คน 
   ข้าราชการครู จ านวน ๕๕ คน, ลูกกจ้างประจ า ๑ คน ,อัตราจ้าง ๑ คน , พนักงาน

ราชการ ๑ คน , ลูกจ้างท่ัวไป ๗ คน 
๒. แจ้งนักเรียนที่จบหลักสูตรสูงสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๒ 
 -  สถาบันที่นักเรียนศึกษาต่อมากท่ีสุด ๗ สถาบันได้แก่ 
  ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน ๔ ราย 
  ๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๙ ราย 
  ๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ านวน ๑๐ ราย 
  ๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน ๙ ราย 
  ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน ๒๑ ราย 
  ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๘ ราย 
  ๗. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน ๖ ราย 

๘. มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ๒-๓ ราย  
      รวมท้ังหมด ๒๔ สถาบัน นักเรียนท่ีเหลือ ร้อยละ ๑๗.๘๘   ไม่ได้ศึกษาต่อแต่ได้ประกอบ

อาชีพในสถานประกอบการและไม่จบการศึกษา 
๓. แจ้งผลสัมฤทธิ์ O-Net , ม.๓ , ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     ทางฝ่ายวิชาการได้แจ้งผลสัมฤทธิ์ O-Net , ม.๓ , ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ม.๓ วิชาคณิตศาสตร์ -๘.๔๔ , วิชาภาษาอังกฤษ +๓.๑๐ , วิชาวิทยาศาสตร์ -๙.๐ , 
วิชาภาษาไทย -๕.๓๓ 

ม.๖วิชาคณิตศาสตร์ -๕.๖๐ , วิชาภาษาอังกฤษ -๒.๐ , วิชาวิทยาศาสตร์ -๓.๖๐ , 
วิชาภาษาไทย -๗.๓๐ , วิชาสังคมศึกษา +๑๐.๕ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้จะได้ปรับปรุงในรายวิชาท่ีต่ ากว่าปี ๒๕๖๑ ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 
 
 



๔. ข้อตกลงระหว่างครูผู้สอนและผู้อ านวยการโรงเรียน เร่ือง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

     การท าข้อตกลงระหว่างครูผู้สอนและผู้อ านวยการโรงเรียน เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นั้น ในข้อตกลงประกอบด้วย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น ครูในรายวิชาภาษาไทยให้แยก
นักเรียนได้ เกรด ๑ กี่คน เกรด ๒ กี่คน เกรด ๓ กี่คน เกรด ๔ กี่คน ถ้านักเรียนติด ๐ ให้รายงานให้
ผู้อ านวยการทราบ ในกรณีท่ีนักเรียนติด ๐ ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและรับผิชอบร่วมกันกับนักเรียนและ
โรงเรียน 

๕. การท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับข้าราชการครู 
     การมาปฏิบัติงานของข้าราชการครูให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มท่ี การลาป่วยหรือลากิจให้แจ้งฝ่ายบุคคลพร้อมกับบันทึกข้อความลาป่วยหรือลากิจหากออกนอก
สถานในเวลาราชการให้เขียนขอออกนอกสถานศึกษาพร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายบุคคลทราบ 

๖. การร้ือถอนสนามบาสเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
    การรื้อถอนสนามบาสเก็ตบอลเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สพฐ.ให้งบประมาณมาสนับสนุน

โรงเรียนโดยบริษัทมดหม่อนได้เซ็นสัญญาก่อสร้าง เป็นอาคารเอนกประสงค์แบบโล่ง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์และมีสถานท่ีในการท ากิจกรรม ท้ังนี้จะสร้างสนามบาสเก็ตบอลใหม่ใกล้กับหอประชุมของ
โรงเรียนและท าสนามวอลเลย์บอลหน้าอาคาร 216 โดยมอบให้ อ.วัชรกรเป็นผู้รับเรื่องไปด าเนินการ 

๗. การด าเนินงานจัดซ้ือหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    การด าเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ งบด าเนินงาน  ๑,๑๕๒,๐๖๐  บาท ซึ่ง

ได้ด าเนินการส่งมอบหนังสือให้แก่นักเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทุกรายวิชา ในบางกลุ่มสาระต้องการ
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมจึงได้ใช้เงินจากงบพัฒนาผู้เรียน จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐   บาท 

๘. การเสนอโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

    สืบเนื่องจากทางค่ายโสณบัณฑิต ร.๗ พัน ๕ ได้เข้าฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าจะมาเย่ียมโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริ  ทางค่ายโสณบัณฑิตได้รับเป็นเจ้าภาพในการรับเสด็จ ท้ังนี้ ทางค่ายโสณบัณฑิตคาดว่า
โรงเรียนปายวิทยาคารเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานท่ีในการรับเสด็จ พระองค์ท่านจะเสด็จในปลายปีนี้ 
เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

๑. การไว้ทรงผมนักเรียน  
การไว้ทรงผมของนักเรียน อ.วัชรกร ได้รายงานว่า ตามระเบียบการไว้ทรงผมตาม 

กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนชายไว้ทรงผมส้ันหรือยาวก็ได้แต่ด้านข้างและด้านหลังไม่เกินตีนผม ด้านหน้า
และกลางศีรษะตามความเหมาะสม นักเรียนหญิงไว้ส้ันหรือยาวก็ได้แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย โดยห้าม



นักเรียน ย้อม,ดัด,กัดสีผม และท าทรงผมท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีมติเห็นชอบ
ตามท่ีทางกิจการนักเรียนได้ก าหนดไว้ คือ นักเรียนชายนักเรียนชายไว้รองทรงผมสูงแต่ด้านข้างและ
ด้านหลังไม่เกินตีนผม ความยาวด้านหน้าและกลางศีรษะไม่เกิน ๕ ซม. นกัเรียนหญงิถ้าจะไว้ผมยาวต้องไว้
ผมยาวเสมอกันวัดจากตีนผมความยาว ๒๕ ซม. รวบผมให้เรียบร้อยนักเรียนหญิง ม.ต้นผูกผมด้วยโบว์สี
แดง นักเรียนหญิง ม.ปลายผูกผมด้วยโบว์สีขาว โบว์ผูกผมใช้ริบบ้ินความกว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๘๐ ซม.ห้ามใช้
โบว์ส าเร็จรูปและห้ามเปียผม ท้ังนี้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะคือ การท าบันทึกข้อตกลง
การไว้ทรงผมระหว่างผู้ปกครอง , นักเรียน และโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการไว้ทรงผมของนักเรยีน 

๒. การพิจารณารับเข้าและย้ายออกของข้าราชการครู 
การพิจารณารับเข้าและย้ายออกของข้าราชการครูหรือผู้บริหารที่จะย้ายเข้า  

ผู้อ านวยการได้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบในการรับเข้าและย้ายออกของข้าราชการครู
และผู้บริหารเพื่อเสนอ กศจ. ในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบในการรับเข้าและ
ย้ายออกของข้าราชการครูและผู้บริหาร 

๓. การแจ้งบุคคลภายนอกที่อาศัยรอบร้ัวโรงเรียนให้ทราบถึงสาเหตุที่ท าให้ร้ัวโรงเรียน
เสียหายจากการกระท าภายนอก 
สืบเนื่องจากรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกนั้นเสียหายท้ังแถบเนื่องจากบุคคลภายนอกได้ 

ด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีของตนเอง ทางโรงเรียนจึงขอมติของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการ
ความเสียหายของรั้วโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตก ทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีมติให้ทางโรงเรียนท า
หนังสือถึงเจ้าของบ้านท่ีอาศัยติดกับรั้วโรงเรียนทางทิศตะวันตกทุกหลังให้รับทราบถึงความเสียหายของรั้ว
โรงเรียนไว้ถ้าหากรั้วโรงเรียนทางทิศตะวันตกเกิดความเสียหายให้รับผิดชอบร่วมกัน 

๔. การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
    การปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนในยุค Covid ๑๙ ในช่วงเปิดเทอมช่วงแรก 

โรงเรียนแบ่งนักเรียนมาเรียนโดยแยกตามเลขท่ี นักเรียนเลขค่ีมาเรียนในวันจันทร์,วันพุธและวันศุกร ์
นักเรียนเลขคู่มาเรียนในวันอังคาร,วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ ในการประชุมครั้งนี้ผู้อ านวยการขอมติท่ี
ประชุมในการแจ้งเขตพื้นท่ีและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยจะขอจัดการเรียนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๒กลุ่ม
เหมือนเดิมแต่ให้แต่ละกลุ่มมาเเรียนท่ีโรงเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยจะสลับกับการเรียนแบบออนไลน์อยู่
กับบ้านเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในแบบปัจจุบันคุณครูรับภาระการสอนมากเกินไปและไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรได้ ซึ่งมติในท่ีประชุมได้เห็นชอบตามท่ีทางโรงเรียนได้เสนอ 
 
เร่ืองอื่นๆ 
 ๑. แจ้งย้ายนักเรียนออกจากบ้านเลขที่ ๑๐๔ 



   - ผู้ใหญ่บ้านได้ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้นักเรียนท่ีท าบัตร ๑๐ ปีและไม่มาจ าหน่าย
ออกจากบ้านเลขท่ี ๑๐๔ ในอนาคตหากนักเรียนจบ ม.๓ หรือ ม.๖ ให้แจ้งย้ายออกจากบ้านเลขท่ี ๑๐๔ 
และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรับทราบ 

๒. ลูกน้ ายุงลาย  
     หากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในระยะ ๑๐๐ เมตรต้องพ่นยาฆ่าลูกน้ ายุงลาย ถ้าเกิดเจอผู้ป่วย
ไข้เลือดออกปัจจุบันทันด่วนทางสาธารณสุขได้ขอให้โรงเรียนแจ้งผ่านทางไลน์ ซึ่ง อ.ธนัชพร ได้ขอให้
โรงเรียนส ารวจด้วยตัวเองก่อนก่อนท่ีจะแจ้งให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 ๓. นักเรียนทีเ่ดินทางไปศึกษาต่อประเทศจีน 
     - อ.โรซี่ ได้แจ้งจ านวนนักเรียนนักเรียนท่ีจะเดินทางไปศึกษาต่อท่ีประเทศจีน จ านวน  
๑๒ คน แต่นักเรียนท้ังหมดยังไม่ได้เดินทางไปศึกษาต่อเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค Covid ๑๙  และผลการเรียนของนักเรียนทุกคนอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ 
 

       ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

                        ลงช่ือ................................................. ผู้บันทึกการประชุม 
                                               (นางเกศรินทร์    เจริญสุข) 
 

 
                             ลงช่ือ................................................ กรรมการและเลขานุการ 

                                               (นายวรศักดิ์    ฤทธากันต์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  

๑๖   เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๓     
ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


