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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ครั้งท่ี 3/๒๕๖5 
วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 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. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง    ครูผู้ช่วย 
37. นางชญานิษฐ์  ภัสสรเจริญวงศ์    ครู 
38. นางลัดดาวัลย ์  เดชโนนสังข์    ครู 
รายชื่อผู้ท่ีไม่ได้เขา้ประชุม   
39. นางกาญจนา  ธรรมม ี     ไปราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม เปิดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 - ประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
“ครูดีไม่มีวันลา”ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) คือ นางรุ่งนะภา  
กิจสุวรรณ นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด นางสาวสุจินธร  สุพันสร 

๑.๑ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามก้าหนดการว่าด้วยการเปิด-
ปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม แต่ในปีนี ตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาจึง
เลื่อนไปเปิดเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

- ประธานแจ้งแนวทางการขอเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี  

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

 2. เอกสารรับรองหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
และหน่วยงานปกครองในพื นที่/หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ มอบหมายครูวิไลวรรณ์และงานธุรการด้าเนินการ 

3. แบบประเมินตนเองส้าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โดยใช้แบบประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย มอบหมายครูจิรวัฒน์ด้าเนินการ 

1.2 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
1.3 การมอบหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ ชุดพละ แจกให้กับนักเรียนใน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 
1.4 การจัดท้าข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 
   ประธานแจ้งให้ทราบว่าเราได้ท้าการจัดอบรมและประชุมให้แก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และทุกคนก็ได้ท้าส่งมาแล้วนั น ประธานเน้นย ้าการด้าเนินการตาม PA อย่างจริงจังของภาคเรียน
นี เนื่องจากว่าช่วงเดือนกันยายนจะต้องมีการประเมินจากคณะกรรมการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ซึ่ง
ต้องใช้แบบเต็มรูปแบบเพื่อใช้ในการ 1)พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 2)คงสภาพวิทยฐานะ 3)การขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ 

1.5 ประธานแจง้ผลการติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐานฯ ของสพม.กพ ดังนี  
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   1. รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
   2. รายการค่าหนังสือเรียน 
   3. รายการค่าอปุกรณ์การเรียน 
   4. รายการค่าเครื่องแบบนกัเรียน 
   5. รายการค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
   6. เงินอุดหนุนปจัจัยพื นฐานส้าหรบันักเรียนยากจน 
ปัญหาและอปุสรรค 

       1. รายการค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน 
     2. มีการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีแต่ไม่สอดคล้องกบัแผนปฏิบัติการ
ประจ้าป ี
     3. การปรับแผนปฏิบัตกิารประจ้าปีไมม่ีเอกสารประกอบการปรบัแผนและไม่ได้
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
     4. โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้มกีารประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัตกิารประจ้าปี รายงานผล
การด้าเนินงานของโรงเรียนใหส้าธารณชนและผู้ปกครองได้รับทราบ 
     5. โรงเรียนบางแหง่จัดซื อหนงัสือเรียนให้กบันักเรียนไม่ครบทุกคนไม่ครบทุกกลุม่
สาระการเรียนรู ้ 
     6. โรงเรียนมีการเรียกเกบ็คืนหนงัสือจากนักเรียน 
     7. การควบคุมหนงัสอืเรียนไม่ได้จัดท้าบัญชีวัสด ุ
     8. การแจกหนังสือเรียนไมท่ันก่อนเปิดภาคเรียน 
     9. โรงเรียนจัดซื อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิหรือจัดท้าสา้เนาเอกสาร
ประกอบการเรียนโดยไมผ่่านความเห็นชอบคณะกรรมการภาค 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน  
     10. โรงเรียนบางแห่งไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจา้ปี 
     11. บางโรงเรียนจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนให้กบันักเรียนทกุคนโดยไม่ได้จ่ายเป็นเงิน
สดให้กบันักเรียน/ผู้ปกครอง 
     12. การลงลายมือช่ือรบัเงินไม่ใช่ลายมือช่ือจรงิของนกัเรียนทุกคน 
     13. ใบเสรจ็รบัเงินขาดสาระส้าคัญไมเ่ป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน 
     14. ผู้รบัผิดชอบระดบัสถานศึกษาไม่ทราบแนวปฏิบัติค่าอุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนกัเรียน สามารถถัวจ่ายกันได้ 
   แนวทางพัฒนา 
     1. โรงเรียนควรเผยแพร่ประชาสมัพันธ์แนวทางการด้าเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัตทิี่ถูกต้อง 

1.6 การด้าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
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   1. สถานศึกษาได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะท้างานโดยเป็นไปตามความเหมาะสมของ
พื นที่สถานศึกษา 

   2. สถานศึกษาได้ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันที่
ได้รับแจ้งจากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาก้าแพงเพชร 

   3. ด้าเนินการหาติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดยใช้ แอพพลิเคช่ัน พา
น้องกลับมาเรียน และเว็บไซต์เป็นเครื่องมือติดตามและรายงานผล 

1.7 การสรุปการติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กระบวนการในการด้าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 5 ขั นตอน ดังนี  

   1. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   2. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
   4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
   5. การส่งต่อ 
1.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประธานแจ้งเตรียมการ

ก่อนเปิดภาคเรียนหากมีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินเพื่อคงสภาพก็ยื่นความประสงค์กับส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษาก้าแพงเพชร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   รับรอง 
    
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

3.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.1.1 การคัดเลือกโดยการสอบสมัภาษณ์บุคคลเข้ารบัการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ช่ัวคราว ต้าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน โครงการส่งเสริมการศึกษาการจ้างครสูอน (ขาดตามเกณฑ์) มผีู้
มาสมัครจ้านวน 9 คน 

 3.1.2 ประธานกล่าวแนะน้าและยินดีต้อนรับข้าราชการครมูาบรรจุใหม่ วิชาเอก
ดนตรีสากล คือ นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง ต้าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

3.2 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 3.2.1 ปฏิทินวิชาการ 
 - ส่งแผนการสอน/ก้าหนดการสอน/วิเคราะห์หลักสูตร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 

2565 ส่งได้ตั งแต่วันนี เป็นต้นไป 
   - การแจกหนังสือเรียนใหก้ับนักเรยีน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แจ้งครูที่ปรึกษา

แต่ละห้องสามารถมาด้าเนินการจัดเตรียมหนังสือเพื่อแจกให้กับนักเรียนได้ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ในช่วงเช้าจะ
เป็นของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายจะเป็นของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสาร
ต่างๆ ครูอริสราจะเป็นผู้ด้าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ครูที่ปรึกษา 
 3.2.2 การแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน ครั งที่ 1 รับลงทะเบียนตั งแต่วันที่ 17-
27 พฤษภาคม 2565 ครั งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 

 3.2.3 การจัดท้าตารางสอนของครูและนักเรียน ได้ด้าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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 - ครูกฤษณะ แจ้งการแจกตารางสอนให้กับครูทุกท่านแล้ว บางท่านอาจจะได้ 1 แผ่น
หรือ 2 แผ่น ครูที่ได้รับตารางสอน 2 แผ่นคือครูที่ได้ท้าการสอนทั งม.ต้นและม.ปลาย เพื่อไม่ไห้เกิดความสับสน
ในช่วงพักกลางวัน ส่วนจ้านวนคาบสอนนั นครูทุกคนมีจ้านวนคาบที่ใกล้เคียงกัน 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การจัดท้าตารางสอนของรายวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากครูผู้สอนมีจ้านวน 5 คน 
แต่ห้องที่สอนมีจ้านวน 4 ห้อง ต้องท้าการจัดการสอนไม่ใหต้รงกัน ทั งนี จึงอยากขอความอนุเคราะห์จัดห้องสอน
เพิ่มให้กับกลุ่มสาระฯ รายวิชาคณิตศาสตร์ จ้านวน 1 ห้อง   
   2. ครู 1 คน ท้าการสอน 2 รายวิชา แต่ว่าเป็นระดับชั นเดียวกัน 
   3. ครูคอมพิวเตอร์ มี 4 คน แต่ห้องที่สอนมีจ้านวน 2 ห้อง 

 3.2.4 การส่งหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ก้าหนดการส่งภายในวันที่  20 
พฤษภาคม 2565  

 3.2.5 ประธานสอบถาม จ้านวนนักเรียนทั งหมด ข้อมูล ณ วันที่  5 พฤษภาคม 
2565 /ครูทัศนีย์วรรณ์ แจ้งจ้านวนนักเรียน 630 คน 

3.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ไม่มี 
3.4 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 3.4.1 งานอาคารสถานที่ 
 - ครูจิรวัฒน์ แจ้งในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้ให้นักการซ่อมแซมห้องน ้านักเรียน

หญิงทั ง 2 ฝั่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องน ้าครูก็จะค่อยๆ ด้าเนินการพัฒนาให้ต่อไป และได้ด้าเนินการจัดท้า
หลังคาทางเดินระหว่างตึกอาคาร 1 และ อาคาร 3 น่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน  

 3.4.2 การใช้ห้องเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากการประชุม
กลุ่มบริหารมีมติแจ้งว่า ให้นักเรียนอยู่ประจ้าห้องและครูเดินสอนเหมือนเดิม  ในส่วนของแผนผังห้องเรียนจะ
ด้าเนินการส่งให้ในไลน์กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

 - นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 2 ประจ้าห้องเรียนอาคาร 4 
 - นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจ้าห้องเรียนอาคาร 2 
 - นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ประจ้าห้องเรียนอาคาร 3 

   3.4.3 การท้าบุญวันครบรอบก่อตั งโรงเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
 - แจ้งก้าหนดการท้าบญุวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน ในวันที่  19 พฤษภาคม 
2565 โดยท้าบุญในช่วงเช้าพร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขอเชิญครรู่วมท้าอาหารใส่ปิ่นโตถวายพระ 
จ้านวน 9 เถา และร่วมกันท้าบญุเพื่อเป็นปจัจัยถวายพระและใช้ในการจัดกิจกรรมเล็กน้อย การแต่งกายใส่ชุด
โทนสีขาว 
 3.4.4 แจ้งครทูุกท่านส้ารวจห้องเรียน หากมกีารช้ารุดเสียหายให้แจ้งงานอาคาร
สถานที่เพือ่ไปด้าเนินการซ่อมแซมตอ่ไป 
 3.4.5 งานกิจการนักเรียน 
  1. ครูราตรี แจง้ค้าสั่งแตง่ตั งครทูี่ปรึกษาประจ้าชั นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครูรัชนีวรรณ ครูนัฐพร 
  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ครูกรรนิภา ครูอรสิรา 
  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ครูศุจินธร ครูภาษาจีน 
  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ครูธีรพงษ์ 
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  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูสมนึก ครูชญานิษฐ ์
  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ครูปรมินทร์ ครูภาณุพงศ์ 
  - ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ครูยุพดี ครูอาภาภรณ์ 
  2. ครูราตรี แจง้ค้าสั่งครูปฏิบัตหิน้าทีเ่วรประจ้าวันและอบรมนักเรียนวันสุดสปัดาห์ 
ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่มีแก้ไขในวันพฤหัสบดเีพิม่ครูภาษาจีนและวันศุกรเ์พิ่มครูภาณุพงศ์ และมเีปลี่ยนจุดยืน
เวรจากบรเิวณสะพานลอยเป็นอยูบ่รเิวณประตหูน้าจ้านวน 2 คน 
  3. แจ้งครเูน้นย ้าเรือ่งทรงผม การแต่งกายของนกัเรียน ในสว่นของชุดพละทาง
ร้านได้แจ้งว่าไม่สามารถสง่ได้ทันในวันเปิดภาคเรียนเลื่อนเปน็ช่วงต้นเดือนมิถุนายน   
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

1.5 การระดมทุนและทรัพยากรเพื่ อพัฒนาโรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2565 กองละ 499 ,999 บาท 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นควรให้มีการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหาร โดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

- ครูราตรี เสนอกองละ 499 บาท 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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


