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ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ประธาน- นายประมาณ  อ่อนฤทธิ์ –กราบนมัสการพระคุณเจ้า และสวัสดีคณะกรรมการ 

ทุกท่านครับ ผมขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมครั งนี   ล้าดับต่อไปผมขอมอบหน้าที่ให้ทางเลขาฯ ผู้อ้านวยการไพโรจน์ น้าเรียนทุกท่านตามล้าดับของ
ระเบียบวาระการประชุม ครับ   
    1.2 ผู้อ้านวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์  - กราบนมัสการพระคุณเจ้า และสวัสดีคณะกรรมการ 
ทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตน้าเสนอและรายงานผลการด้าเนินงานตามวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั งจะ
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบและพิจารณา 



ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -มติที่ประชุม รับรอง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 ผู้อ้านวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ้านวนนักเรียนใหม่ระดับชั น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ยืนยันมอบตัวเป็นนักเรียนเรียนโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  ดังนี  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่1 จ้านวนที่สมัคร 128 คน มามอบตัวที่
โรงเรียน 123 คน  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ้านวนที่สมัคร 76 คน มามอบตัวที่โรงเรียน 69 คน   

3.2 ขอแสดงความยินดีกับรองผู้ อ้านวยการธนพรรณ  ปรางโท้  ได้รับค้าสั่งให้เปลี่ยนต้าแหน่งเป็น
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิกุลทอง สังกัดส้านักงานเขตพื นการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต ๒ 
โดยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรจะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนวัดพิกุลทอง อ้าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก้าแพงเพชร ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. 

3.3 แจ้งผลการด้าเนินการภาคเรียนที่ 2/2564 โดย ผู้อ้านวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ได้รายงานผล
การด้าเนินงานของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาที่ผ่านมาประกอบกับการน้าเสนอผ่านทางจอโปรเจคเตอร์ ได้แก่  
    3.3.1 รางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียน          
โค้งไผ่วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดก้าแพงเพชรสาขาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    3.3.2  รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วนกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท้านองสรภัญญะ ประเกททีม 5 คน จังหวัดก้าแพงเพชร ประจ้าปี พ.ศ.2565 นักเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงเปมิกา ปั้นก้อน , เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ค้ามา , เด็กหญิงสุนิตา พรมประสิมธิ์ ,เด็กหญิงมน
ตราพร หุ่นหิรัญ ,เด็กหญิงภัทราวดี เภตรา ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้ และนางสาวกรรณิภา ยุติธรรม 

3.3.3 รางวัลyoung smart cover งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก้าแพงเพชร" 
ประจ้าปี 2565 เพ่ือแสดงว่านายลิตภัทร  เสวกวรรณ์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั นปีที่ 5 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นการการศึกษามัธยมศึกษาก้าแพงเพชร ได้รับรางวัล young smart cover รางวัลพิเศษส้าหรับเด็ก
เก่งเด็กพยายามเด็กสร้างความประทับใจเด็กสร้างความสุขให้กับคนดู  

3.3.4 ทุนการศึกษา โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจ้าปี ๒๕๖๕  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจ้าปี ๒๕๖๕   
คือ นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ และ นายเฉลิมพร นาคชม ครูที่ปรึกษา โครงการเด็กดีศรีสังคม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.3.5 นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์ และนางสาวพัชราภรณ์ ปั้นเหน่ง นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้เป็น
ตัวแทน 2 ใน 8 คนของจังหวัดก าแพงเพชรในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
รุ่นที่ 12 ประจ าปี 2565 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ แข่งขันในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
             4.1 อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ04294/ว1118 ส้านักงานเขพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ก้าแพงเพชร เรื่อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ด้วยองค์การบริหารสวน
จังหวัดก้าแพงเพชร ได้แจ้งส้านักงานเขพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาก้าแพงเพชร ให้เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินอุดหนุน)จ้านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการศึกษา
จ้างครูสอน (ขาดตามเกณฑ์/ขาดแคลนวิชาเอก)และ โครงการจัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอน (เครื่องดนตรี) เพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. (2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก้าแพงเพชร นั น ทางโรงเรียนได้
เสนอให้ทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทราบและพิจารณา 
 ด้วยทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาที่ทางโรงเรียนมีความจ้าเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จากองค์การบริหารสวนจังหวัดก้าแพงเพชร ดังนี  

1.โครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูสอน ขาดแคลนวิชาเอกค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
เนื่องจาก โรงเรียนเรายังขาดครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ โดยเฉพาะครูภาษาจีน เนื่องจากครูที่สอนภาษาจีน
คือนางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี่ ที่เคยสอนอยู่นั นสอบบรรจุรับราชการได้จึงท้าให้โรงเรียนขาดครูที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาเฉพาะโดยเฉพาะครูภาษาจีน และมีความจ้าเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  จากองค์การบริหารสวนจังหวัดก้าแพงเพชร จ้างครู 9 เดือน เป็นเงินจ้านวน 135,000 และโรงเรียน
จะสมทบจ้านวน 15,000  บาท รวมเป็น 150,000 บาท 

 2. โครงการจัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอน (เครื่องดนตรี) ซึ่งทางโรงเรียนเล็งเห็นความส้าคัญในการ
ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน แต่ยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นเครื่องดนตรีไทย มีความจ้าเป็น
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากองค์การบริหารสวนจังหวัดก้าแพงเพชร 
เป็นเงินจ้านวน 240,000 และโรงเรียนจะสมทบจ้านวน 10,000  บาท รวมเป็น 250,000 บาท 

ดังนั นจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานว่าเห็นด้วยกับด้วยทางโรงเรียนที่เสนอ
โครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูสอนสาขาครูภาษาจีน และ โครงการจัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอน (เครื่องดนตรี
ไทย)ที่ทางโรงเรียนมีความจ้าเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จาก
องค์การบริหารสวนจังหวัดก้าแพงเพชร 

 - มติที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  5.1  นายโสภณ   มณฑาเทศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ฝากเรื่องการเฝ้าระวังลมพายุ
ฝนที่อาจเกิดในช่วงปิดเทอม เนื่องจากเห็นข่าวว่ามีหลายสถานที่ได้รับผลกระทบจากลมแรง ผู้อ้านวยการไพโรจน์ 
แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางโรงเรียนมีการแต่งตั งเวรรักษาการณ์ทั งกลางวันและกลางคืน และก็จะมีคณะครูบุคลากรที่
หมุนเวียนกันมาท้างานที่โรงเรียน และมีการตรวจความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ตลอดช่วงปิดเทอม  
  -ประธาน –ถาม ท่านอ่ืนๆ มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมไหมครับ  ถ้ามีใครจะเสนอเพ่ิมเติม
กระผมขอปิดการประชุมครับ 
   
เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
       ลงชื่อ ........................................บนัทึกการประชุม 
               (นางสาวน ้าฝน เขมะสุนะ) 
 
ลงชื่อ ......................................ประธานการประชุม  ลงชื่อ  ..................................ตรวจบนัทึกการประชุม 
       (นายประมาณ   อ่อนฤทธิ์)           (นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์  ) 


