
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ครั้งท่ี 3/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 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 นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ 

10 นายชัยณรงค์ อ่อนขาว 
11 นายวุฒิชัย ทีขะระ 
12 นายปรีตินัส   จันทรากานตานันท์ 
13 นายสุทธิพร พนัธ์ชาติ 
14 นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย 
15 นายฐิติ เรืองฤทธิ์ 
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 นางสาวนงนุช   นิ่มนวล 
26 นางสาวปวันรัตน ์ จำเริญ 
27 นายสุรเดช หลักคำพันธ์ 
28 นายธนารักษ ์ ศรีจันทร์ 
29 นางสาวฐิติมา นิสสัยซื่อ 
30 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา 
31 นางสาวพัชรียา ทองบ่อ 
32 นางสาวณิชากร เห็ดตุม 
33 นางสาวดรุณี สอดสาย 
34 นางสุชัญญา นาโควงศ์ 



ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
 นายชานนท์ ปานเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  
๑.๑ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 เรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือระบบออนไลน์ ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว  FACEBOOK ขอให้เป็นเรื่องเชิงบวก 

เพื่อให้กำลังใจกัน มีความเข้าใจกันดี 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.3 เรื่องการลงพื้นท่ีของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะลงพื้นท่ีตรวจด้วยกัน 4 ประเด็นดังนี ้ 
  ๑) การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 
  2) ความเสมอภาคทางการศึกษา 

3) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับองค์กรท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4) เทคโนโลยีด้านการศึกษา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.4 เรื่องนโยบายของโรงเรียนจะดำเนินการจะพฒันาโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ท้ังนี้ได้มอบหมายให้เตรียม

1) มอบงานประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์สารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมต่างให้ สพม.จบตร. สพฐ. 
2) วิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับคณะตรวจเยี่ยมของ สพม.จบตร. และกิจกรรม 5 ส. โรงเรียน 
เป็นอาคาร 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.5 เรื่องสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ขอให้การต่างกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.6 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ติดตามนักเรียนกลับมาเรียนทุกราย ขอให้ครูประจำ

ช้ันติดตามเป็นบันทึกว่านักเรียนท่ีไม่มาเรียน ให้ทราบสาเหตุเป็นรายๆไป เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.7 เรื่องการยื่นคำร้องขอย้าย ขอให้ดำเนินการยื่นต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม – 27 มกราคม 2565 เอกสารท่ีเป็น

สำเนา ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นรับรองทุกฉบับ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.8 เรื่องการปลอมแปลงเอกสารของครูในจังหวัดจันทบุรีท่ีได้มีการตรวจสอบของนิติกรมีจำนวนหลายคน 

โดยเฉพาะเรื่องการปลอมลายเซ็นด้านการเงินมีความผิดตามระเบียบราชการ โดยมีโทษ ปลดออกและไล่ออกเท่านั้น  
ขอให้คณะครูระมัดระวัง วางแผน วินัยการเงิน และมีความซื่อสัตยต่์อกัน ด้านการเงินการค้ำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว 2/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564    
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว   
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ 

๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.๑.๑ เรื่องการเปิดเรียน / ตารางเรียนแบ่งกลุ่ม โดยกำหนดปฏิทินดังนี้ 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2564  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (1วิชา) /โครงการจัดการเรียนรู้/วิเคราะห์วัดผล  



ปลายเดือน ตรวจสอบบันทึกหลังสอน 4 สัปดาห์ กรอกในระบบ PS School ดึงข้อมูลเวลาเรียน ในระบบ PS School 
วันท่ี 4 มกราคม 2565 เปิดภาคเรียนท่ี 2/ 2564 Onsite สลับกลุ่มมาเรียน ตามตารางแบ่งกลุ่มมาเรียน 

กลุ่มท่ีมาเรยีนเรียนปกติ ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้มาให้เรียนออนไลน์ โดยใหม้ีการบันทึกวิดีโอการสอน การสตรีมกลุ่ม ครูท่านใดสนใจจะ
หาเวลาการอบรมการทำสตรีมกลุ่ม  

วันท่ี  10 – 14 มกราคม 2564 สอบ/เก็บคะแนน  
วันท่ี 18 มกราคม 2565 ตรวจสอบคะแนนกลางภาคในแต่ละวิชา 
วันท่ี 23 มีนาคม 2565 ประกาศผล 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 ตัดจบการศึกษา 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.2.1 เรื่องขอบคุณครูท่ีปรึกษา ช่วยจัดชุดหนังสือเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2564 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
4.2.2 เรื่องติดตามค่า PS School ท่ีนักเรียนค้างชำระและแจ้งจำนวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน ขอให้ครูท่ีปรึกษาติดตาม 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.3 เรื่องจัดสรรงบประมาณ ค่าซ่อมแซมหลังคา อาคารหอประชุมและบ้านพกครู 205/26 งานพัสดุ

ได้ติดต่อบริษัท เอสซีอาร์คอมสตรัคช่ัน (2015) จำกัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้รอเทศบาลคืนพื้นท่ี เพื่อเข้าทำงานทันที 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.4 เรื่องการของบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 ขอ 2 รายการ คือ 

โดมหลังคุมเอนกประสงค์ และพื้น คสล. งบ 5,142,000  บาท และวงโยธวาทิต งบ 1,144,000 บาท 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.5 เรื่องการของบประมาณจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 รายการ คือ โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.6 เรื่องการได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 โครงการคือ อุปกรณ์ห้อง

ถ่ายทอดสดและคอมพิวเตอร์ 566,060 บาท 
ท่ีประชุม  รับทราบ  

4.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  4.3.1 เรื่องการสำรวจความพร้อมของพื้นท่ี หลังส่งมอบคืนจาก โรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมใช้งาน 2 ครั้ง  

 ท่ีประชุม  รับทราบ  
  4.3.2 เรื่องทำความสะอาด ฆ่าเช้ือ 2 ครั้ง วันท่ี 8 และ 15 ธันวาคม 2564 ไม่เกิน 9.30 น. เพื่อให้
คณะครูเข้าพื้นท่ีทำงานได้ ตามกระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างปลอดภัย 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
4.3.3 เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด เตรียมพร้อมสำหรับวัน Big Cleaning Day  ได้ดำเนินการ

จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  
ท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 



4.3.4 เรื่องอาคาร/ห้องเรียน/ห้องต่างๆสามารถส่งขอซ่อมได้ ก่อนวันท่ี 15 ของทุกเดือน กรณีท่ีครู
เจ้าของหอ้งท่านใดพบว่ามีของชำรุด สามารถแจ้งได้ทันทีเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
4.3.5 เรื่องจัดเตรียมสถานท่ี พร้อมเปิดเรียนแบบ On site 2/64 ขอความร่วมมือครูเวร รับงาน

นักเรียนท่ีมาติดต่อส่งงาน โดยเก็บงานท่ีนักเรียนไว้ในช่องของครูแต่ละท่าน ท่ีหอ้งบริหารงานท่ัวไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
4.3.6 เรื่องติดตามเอกสารช้ันเรียน ขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาดำเนินการเอกสารช้ันเรียนให้เปน็ปัจจุบัน  
ท่ีประชุม  รับทราบ  

 4.3.7 เรื่องดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม 2/64 ได้รับการนิเทศจากมูลนิธิยุวพัฒน์ จะมีการเปล่ียนแปลง
ตารางอัตลักษณ์ โดยจะแจ้งในกลุ่มให้ทราบอีกครั้ง สำหรับโครงงานนักเรียน : การเข้าเรียนตรงเวลา ,ครู : การเข้า  
สอนตรงเวลา และ ผู้บริหาร : การมาปฏิบัติการตรงเวลา สม่ำเสมอ   

ท่ีประชุม  รับทราบ  
4.3.8 เรื่องแนวทางการทำความเข้าใจกับผู้รับส่งนักเรียน / ผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรียน โดยจะขอเชิญ

ประชุมรถรับส่งนักเรียนทราบนโยบาย 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
4.3.9 เรื่องการฉีกวัคซีนนกัเรียน ครบ 1 เขม็ จำนวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 71.61 ครบ 2 เข็ม   

จำนวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 63.93 และยังมีนักเรียนยังไม่ได้ฉีดอีก ซึ่งได้ประสานทางโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนแล้วจะแจ้ง
ทางไลน์โรงเรียนให้ทราบอีกครั้ง 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
4.3.10 เรื่องโรงเรียนได้รับสนับสนุนชุดตรวจ ATK เพื่อรองรับการเปิดเทอม จากหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง โรงเรียนได้เสนอขอ 705 ช้ิน ได้รับ 480 ช้ิน 
2) การรับชุดตรวจ ATK จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
3) รพสต. ให้นักเรียนเปิดแอพเป๋าตัง เพื่อรับชุดตรวจ และการสำรวจแอปเป๋าตัง        

เพื่อกระจายชุดตรวจ ตัวแทนครู 1 คน ต่อนักเรียน 100 คน รอประสานอีกครั้ง 
     ท้ังนี้เรื่องชุดตรวจ ATK ขอให้ครูท่ีปรึกษามคีวามมั่นใจว่าเราจะมีชุดตรวจ ATK รองรับนักเรียน
แน่นอน โดยการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ หากชุดตรวจ ATK ยังไม่พร้อมอาจจะยังเปิดไม่ได้ เพราะการตรวจ  ATK 
เป็นส่ิงสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนท่ีกำหนดไว้ หากผู้ปกครองท่านใด
สงสัยมาตราการใดป้องกันบ้างขอให้ช้ีแจงตามท่ีแจ้ง โดยนักเรียนท่ีมาเรียนต้องมีความปลอดภัย 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
4.3.11 เรื่องการดำเนินการจัดพิมพ์ สคส.ปีใหม่ 2565 รอส่ังพิมพ์ เสร็จส้ินกอ่นกลางเดือน เพื่อ

ดำเนินการมอบทันส้ินเดือน 
ท่ีประชุม  รับทราบ   
4.3.12 เรื่องการดำเนินการติดป้ายมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ตามสถานท่ีต่างๆ เกิน 

20 จุด ในโรงเรียนและนอก อ่างล้างมือกำหนดให้มตีามบันได 5 จุด และทางเข้าโรงเรียนมีพร้อมอุโมงค์ฆ่าเช้ือ และอ่าง
ล้างมือ 10 จุด 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 
 
 
 
 



 
4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

  4.4.1 เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 

กำหนดการ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 

ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings 

............................................................................................................... 
 

07.00 – 08.30 น. เข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อม 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด 
09.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

สายงานการสอน  
- เจาะลึกหลักเกณฑ์ ว3 ว4 และ ว9 
- การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    - การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. - การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 9 ช่วงเปล่ียนผ่าน 

- วิเคราะห์ตนเองตามหลักเกณฑ์ ว17 หรือ ว21 หรือ ว9 หรือ ว17+ว9 หรือ ว21+ว9 
    - ถามตอบประเด็นคำถามและข้อสงสัยเพิ่มเติม 
 

 
ท่ีประชุม  รับทราบ   
4.4.2 เรื่องการมาปฏิบัติงาน 10% ต้ังแต่วันท่ี 1 - 16 ธันวาคม 2564  โดยจะแจ้งคำส่ังให้ทราบอีกครั้ง 
ท่ีประชุม  รับทราบ   
4.4.3 เรื่องการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาครูในการขับเคล่ือนกระบวนการจัดการเรียนรู้           

แบบ Active Learning โดยรายงานผ่านช่องทาง  https://forms.gle/8WE1RRpuxeGafY1H6 
ท่ีประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องการขอเชิญประชุมคระกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รอการประสานกำหนดวันประชุมอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  6.1 เรื่องการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน ครูสามารถเพิ่มเติมได้ในช่องหมายเหตุ บันทึกในช่องกิจกรรม
ว่าได้ติดตามใคร วันไหนบ้าง และผลเป็นอย่างไร ได้จำนวน 3 ครั้ง  

ท่ีประชุม  รับทราบ   
 6.2 เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนท่ีครบวาระ ด้วยปัญหาสถานการณ์โควิด 19 จึงยังไม่

สามารถดำเนินการเลือกต้ังได้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงเห็นสมควร เลือก 4 คนเท่านั้น เมื่อได้ประธานจะให้ประธาน
เลือกคณะทีมงานเอง ได้หลายระดับ หลายหอ้ง ให้ครบจำนวน มีผลการเรียน 2.00  

 



วันท่ี 13 ธันวาคม 2564  เปิดรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ 
วันท่ี 21- 27 ธันวาคม 2564  ตรวจสอบสิทธิ ให้ครูประจำวิชาตรวจสอบอกีครั้ง  
วันท่ี 28 ธันวาคม 2564  จับฉลาก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
 6.3 เรื่องการทำบันทึกข้อตกลง ว PA แจ้งให้ครูทุกท่านทราบเบื้องต้น ว่าการประเมิน ว PA มีผลบังคับ

ใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งครูทุกคนทุกตำแหน่งต้องทำบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสังกัด ส่วน
ผู้บริหาร ทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด เพื่อไปสู่การประเมินเล่ือนเงินเดือน และนำข้อตกลงไป
ประเมินเพื่อเล่ือนตำแหน่ง ตามท่ี กคศ.ท่ีกำหนด 

 
เลิกการประชุม  เวลา 11.00 น. 

 
 

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

      
 
 

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


