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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

------------------------------------------------- 
รายชื่อผู้เขา้ประชุม 

1. นายไพโรจน ์  วชิรินทราวัฒน ์    ประธาน 
2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง     ครู 
3. นายปรมินทร ์  บุญพันธ์     ครู 
4. นางสาวน ้าฝน  เขมะสุนะ    ครู 
5. นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด    ครู 
6. นายสมนึก  มูลกะกุล    ครู 
7. นางยุพดี  อ่อนฤทธ์ิ    ครู 
8. นางสาววิชุดา  หงษ์ค้า     ครู 
9. นางสาวอรสิรา  ค้าปัญญา    ครู 
10. นางสาวกนกรัตน์  ตังควุฒิวิจิตร    ครู 
11. นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ ์    ครู 
12. นางสาวนภานันท ์ ศรีธงชัย     ครู 
13. นางสาวศศิวิมล  แก้ววิรัตน์    ลูกจ้างช่ัวคราว 
14. นางนัฐพร  ชาวด่าน     ครู 
15. นางปัทมาวด ี  สุริต     ครู 
16. นายกฤษณะ  สุริต     ครู 
17. นายนลทวัฒน ์  พันธ์ุเฮง     พนักงานราชการ 
18. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท ้    ครู 
19. นางราตร ี  พงษ์เสอื     ครู 
20. นางเตือนตา  ยอดนครจง    ครู 
21. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด    ครู 
22. นางกาญจนา  ธรรมม ี     ครู 
23. นายวุฒิไกร  อุยตระกลู    ครู 
24. นายจิรวัฒน ์  พงษ์พานิช    ครู 
25. นายนรวีร ์  มูลสัน     ครู 
26. นางสาวศุจินธร  สุพันสร     ครู 
27. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม     ครู 
28. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพฒัน ์    ครู 
29. นายปริญญา  อินสว่าง     ครู 
30. นายภูวดล  นนท์นันทภูม ิ    ครู 
31. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ    ครู 
32. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง    ครู 
33. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท ้    ครู 
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34. นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน ์    ครู 
35. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี     ครู 
36. นางชญานิษฐ์  ภัสสรเจริญวงศ์    ครู  
37. นางลัดดาวัลย ์  เดชโนนสังข์    ครู 
38. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง    ครูผู้ช่วย 
39. นางสาวอารียา  ยามา     ลูกจ้างช่ัวคราว 
40. นางสาวรุ่งรสัม ี  รุ่งเรือง     ลูกจ้างช่ัวคราว 

 
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม  

๑.๑ การด้าเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 เพื่อติดตามการด้าเนินงานตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เข้าประเมิน
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นั น 

- ประธานกล่าวขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมกันเตรียมการ
รับการนิเทศต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  

 1. รายงานการรับวัคซีนของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้รายงานผ่านระบบ 
E-COVID 19 Report ทาง www.covidcenter.obec.go.th มอบหมายงานอนามัยเป็นผู้ด้าเนินการ 

1.2 รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
   - ครูผู้สอน จ้านวนทั งหมด 36 คน ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 26 คน 
   - ประธานแจ้งครูที่ยังไม่ได้ส่งแผนการจดัการเรียนรูใ้ห้รบีด้าเนินการ ปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบัน แบบ Active Learning  
1.3 การปฏิบัติตามระเบียบ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ/ประกาศต่างๆ ของโรงเรียน 
   ประธานแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือปฏิบัติตามระเบยีบ/มาตรการ/แนว

ปฏิบัติ/ประกาศต่างๆ ของโรงเรียนที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรากันเองและ
นักเรียน ทั งเรื่องการแต่งกายตามวันที่ก้าหนด การปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าวัน
จันทร์  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   รับรอง 
    
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

3.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.1.1 การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา งานธุรการได้ด้าเนินการจัดท้าค้าสั่งเพื่อ

มอบหมายงานในส่วนงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขณะนี อยู่ในช่วงการตรวจสอบจากหวัหน้ากลุม่บรหิารต่างๆ 
หากด้าเนินการเสร็จแล้ว เสนอผู้อ้านวยการลงนาม และจะแจ้งให้ครูและบุคลากรทราบในกลุ่ มไลน์แจ้งงาน
ราชการต่อไป 

 3.1.2 แจ้งกรอบการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง PA 
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3.2 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 3.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1. การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
     ครูจิรวัฒน์ แจ้งครูและบุคลากรทุกท่าน ค้าสั่งที่ปรึกษาคณะสีและค้าสั่ง

คณะกรรมการปฎิบัติหน้าทีไ่ด้แจ้งลงไลน์กลุ่มแล้ว การแข่งขันกีฬานอกรอบ เริ่มแข่งขันตั งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 
2565 ในส่วนของการปรับลดเวลาเรียนเริ่มตั งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 และในการแข่งขันกีฬารอบชิง
ชนะเลิศ ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565  

    - วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นการแข่งขันกรีฑาและกีฬารอบชิงต่างๆ 
    - วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ช่วงเช้าพิธีเปิดจะมีการร่วมกับกลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ ในกิจกรรมแห่เทียนในวันเข้าพรรษาพร้อมกับการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี และช่วงเย็นเป็น
พิธีปิด 

3.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ไม่มี 

3.4 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 ไม่มี  

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
   
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 
      ลงช่ือ .................................... ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางสาวศศิวิมล  แก้ววิรัตน์) 
 
 
      ลงช่ือ .................................... ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
         (นายไพโรจน์  วชิรินทราวัฒน์) 
 


