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ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ประธาน- นายประมาณ  อ่อนฤทธิ์  สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับ ผมขอบคุณ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  ล าดับต่อไป
ผมขอมอบหน้าที่ให้ทางเลขาฯ ผู้อ านวยการไพโรจน์ น าเรียนทุกท่านตามล าดับของระเบียบวาระการประชุม ครับ   
 



    1.2 ผู้อ านวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์  สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับ กระผมขออนุญาต
น าเสนอและรายงานผลการด าเนินงานตามวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทราบและ
พิจารณา ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 ผู้อ านวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนใหม่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ที่ยืนยันมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียน            
โค้งไผ่วิทยา (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จ านวน 135 คน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 79 คน 

3.2 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.นั้นโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 
จ านวน 1 อัตรา วิชาเอกดนตรี คือ นายภานุพงษ์  ก้อนทอง 
     3.3. นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วทิยาได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 
คือนางสาวระพีพรรณ กุมภาพันธ์  ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนโดยเฉาก๊วยชากังราว จ ากัด มอบทุนการศึกษาเพ่ือจัดตั้ง" 
กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม น าการศึกษา" โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร 
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษา แบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี  
           3.4  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาจีน ดังนั้น โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
จ านวน 1 ต าแหน่ง  โดยมีก าหนดการคือรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม  2565 ทุกวันเวลาราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วันที่ 11 พฤษภาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. 
และด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม  2565 และผู้ได้อันดับที่ 1 รายงานตัว           
วันที่ 13 พฤษภาคม  2565   
            3.5  ด้วยงานคัดเลือกหนังสือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเพ่ือการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา2565 ได้จัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนครบทุกคน ทั้ง8 กลุ่มสาระ โดยผ่านการคัดเลือกหนังสือจากครู
ประจ าวิชา และการพิจารณาหนังสือจากคณะกรรมการ โดยจัดซื้อหนังสือวิชาพ้ืนฐานให้ครบตามจ านวนนักเรียน     
ในปีการศึกษา2565 มีจ านวนนักเรียน ดังนี้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 126 คน ,ระดับชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 2 จ านวน 111 คน , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 104 คน ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 80 คน 
,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 110 คน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 87 คน รวมรายการหนังสือ
ทั้งหมด102 รายการ ยอดสุทธิ 765,763 บาท 
 



 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
             4.1 อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ ด่วนที่สุดที่ ศธ ๑๔๒๙๔/ว1559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร เรื่อง การขอเปิดจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัด ทางโรงเรียนได้เสนอให้ที่ที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบและพิจารณา โดยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีการด าเนินการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนและมีคุณสมบัติก่อนขอเปิดภาคเรียน ดังนี้ 

4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๓ เข็ม จ านวน 
25 คน จากจ านวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.52  

4.1.2 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้ด าเนินการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบ 
ประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อย 

4.1.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการขอเปิดจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๕ 

ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าเห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่จะขอ           
เปิดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๕ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 
- มติที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 -ประธาน –ถาม ท่านอ่ืนๆ มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมไหมครับ  ถ้ามีใครจะเสนอเพ่ิมเติมกระผม 
ขอปิดการประชุมครับ 
   
เลิกประชุม เวลา  1๑.00 น. 
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