
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ครั้งท่ี 5/2563 

เมื่อวันวันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ  ห้องศูนย์การเรียนรวม 

ผู้มาประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นายชานนท์ ปานเดชา 
2 นายนพดล ธงชัย 
3 นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ 
4 นางสาวจารุวรรณ สะมานี 
5 นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด 
6 นางกิตติวรา มะไหย ์
7 นายสมพงษ์ คูณทรัพย์ 
8 นางสาวลภัสรดา ผลประทุม 
9 นายชัยณรงค์ อ่อนขาว 

10 นายวุฒิชัย ทีขะระ 
11 นายสุทธิพร พนัธ์ชาติ 
12 นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย 
13 นายฐิติ เรืองฤทธิ์ 
14 นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล 
15 นายวีระศักดิ ์ โมคศักดิ์ 
16 นางสาวสุภาพร      พลอยพานิชเจริญ   
17 นายสมทบ         ศรีคงรักษ์  
18 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ 
19 นายชวินวัตร จิระมณี 
20 นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ 
21 นางสาวโสภา แซ่โง้ว 
22 นายเอนกชาติ ดีประชา 
23 นายอนุสรณ์ คำพิทูล 
24 นายศิริชัย กมลบาล 
25 นายกิตติกร   พิมพ์ทอง 
26 นางสาวนงนุช   นิ่มนวล 
27 นางสาวปวันรัตน ์ จำเริญ 
28 นายสุรเดช หลักคำพันธ์ 
29 นายธนารักษ ์ ศรีจันทร์ 
30 นางสาวฐิติมา นิสสัยซื่อ 
31 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา 
32 นางสาวพัชรียา ทองบ่อ 
33 นางสาวณิชากร เห็ดตุม 
34 นางสาวดรุณี สอดสาย 
35 นางสุชัญญา นาโควงศ์ 



ผู้ไม่มาประชุม 
 

1 นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ ลาคลอด 
2 นายปรีตินัส   จันทรากานตานันท์ ติดภาระกิจ 

เร่ิมประชุม เวลา 16.00 น. 
 นายชานนท์ ปานเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  
๑.๑ . เรื่องขอมอบของขวัญวันเกิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 เรื่องแนะนำบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว ๔/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 2563    
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว   
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ 

๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.๑.๑ เรื่องปฏิทินวิชาการ แจ้งกำหนดการเริ่มปฏิบัติงานของครูวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563 โดยขออนุญาต

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา ในวันดังกล่าว พร้อมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุค มาด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.1.2 เรื่องขอติดตามงานวิชาการ ขอให้นำส่งเอกสารช้ันเรียน บันทึกหลังแผน ชุมนุม นิเทศกลุ่มสาระฯ 

ทะเบียนคุมส่ือแต่ละกลุ่มสาระ ฯ ส่งภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.2.1 เรื่องงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ขอให้แจ้งนักเรียนในท่ีปรึกษา กำชับห้ามทำบัตรหาย ให้ถ่ายรูป

บัตรลงมือเก็บไว้ หรือจะนำฝากเก็บไว้ที่งานการเงิน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.2. เรื่องโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จัดสรร 420,000 บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  4.3.1 เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม ได้กำหนดให้เวรวันหยดุกลางวันให้ครผูู้หญิง ปฏิบัติหน้าท่ี 1 คน  
เวรกลางคืน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ตรวจ เวรประจำวัน มอบกิจการนักเรียนดำเนินการ
จัดเวร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.3.2 เรื่องขอแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C.) ขอให้ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการรายงานตัวแต่งกาย
เครื่องแบบลูกเสือ รายงานตัว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ส่ิงท่ีต้องเตรียมพักค้าง มีดังนี้ 

 ๑) เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี 
 ๒) ชุดลำลองเช่นกางเกงวอร์ม เส้ือยืด รองเท้าผ้าใบ 



 ๓) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่นผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ำ ปล๊ักไฟ ยากันยุง พัดลม 
ผ้าห่ม ท่ีนอน ฯลฯ 

 ๔) ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัว) 
ท้ังนี้โรงเรียนจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าอบรมดังกล่าวให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 4.4.1 เรื่องการจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ วันท่ี 3 - 4 ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ปีท่ี 4 จะดำเนินการแจ้งคำส่ัง แจ้งการมอบหมายงาน ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4.2 เรื่องการจัดสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๖๓ กำหนดสอบวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความ

อนุเคราะห์พระวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4.3 เรื่องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอแจ้งคณะครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ดำเนินการกรอกข้อมูลเวลาเรียนและน้ำหนักส่วนสูงในระบบทุนปัจจัยพื้นฐาน ภายในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

5.1 เรื่องงานวิง่สองแผ่นดินโรงเรียนบ้านแหลม ในวันท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยโรงเรียนมี 
ครูร่วมปฏิบัติหน้าท่ี จำนวน 8 คน และนักเรียน 22 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานเวลา 03.00 น.  

มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ 
5.2 เรื่องการจัดงานทำบุญใหก้ับครูบันเทิง ขันทอัต ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญคณะครู        

ร่วมทำบุญ 
มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ 
5.3 เรื่องการทำบบุญบ้านหลังใหม่ ขอเชิญคณะครูร่วมทำบุญ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 
มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ 
5.4 เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ เปิดบ้านหนองตาคงใหม่ โดยจะดำเนินการย้ายต้นปาล์มออก                 

จัดสวนหย่อม สระน้ำหน้าโรงเรียน โดยจะขอรับการสนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนา ขอให้คณะครูและนักเรียน           
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ 
5.5 เรื่องนโยบายการดำเนินงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี ้
 1) ครูทุกท่านร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ท่ีสูงขึ้น 
 2) การแก้ 0 ร มส.  ไม่มี New Teacher 

   3) ส่งเสริมเทคโนโลยี โดยจะขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกเงา ห้องใดท่ีสนใจขอให้ทำ
บันทึกเสนอขอใช้เทคโนโลยี 
   4) งานบุคคล/บริหารงานท่ัวไป ขวัญกำลังใจ ภูมิทัศน์สวยงาม แห่งเรียนรู้ท่ีดีกว่าปัจจุบันให้จงได้ 
   5) นักเรียน สภาเข้มแข็ง ระบบดูแลดีเด่น กิจการนักเรียนโดดเด่น ชุมชนมีส่วนร่วม 
   6) บริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ คล่องตัวให้ผ่านไปและได้ดี 
   7) ส่งเสริมการขอเล่ือนวิทยฐานะ เล่ือนขั้นเงินเดือน 
   8) บุคลากรหัวใจหลักในการบริหารงานโรงเรียน คนเข้มแข็ง 

มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
๖.๑ เรื่องขอประชาสัมพันธ์การบูชาพระเจ้าตากสินทองคำแท้ ให้กับครูท่ีสนใจ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกการประชุม  เวลา 15.00 น. 

 

 
 

     ลงช่ือ ...........................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสุชัญญา  นาโควงศ์) 
              เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
 

      
ลงช่ือ ...........................................  ผู้รายงานการประชุม 

             (นางสาวจริยาภรณ์  ลิลากุด) 
         ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 

 ลงช่ือ ...........................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชานนท์  ปานเดชา) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 


