
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ครั้งท่ี 2/2565 

เมื่อวันพุธท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 15.20 – 16.30 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 นายฐิติ เรืองฤทธิ์ 
15 นางสาวสุภาพร      พลอยพานิชเจริญ   
16 นายสมทบ         ศรีคงรักษ์  
17 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ 
18 นายชวินวัตร จิระมณี 
19 นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ 
20 นางสาวโสภา แซ่โง้ว 
21 นายอนุสรณ์ คำพิทูล 
22 นายศิริชัย กมลบาล 
23 นางสาวนงนุช   นิ่มนวล 
24 นางสาวปวันรัตน ์ จำเริญ 
25 นายสุรเดช หลักคำพันธ์ 
26 นายธนารักษ ์ ศรีจันทร์ 
27 นายศตวรรษ เห็มราช 
28 นางสาวอริสา  เราะหมัด 
29 นางสาวชุติมา  ชิดกระโทก 
30 นางสาวกมลวรรณ  มากเจริญ 
31 นายศิริวัฒน ์ เทียนเพ็ชร  
32 นางสาวรพีพรรณ  บุตรกัณหา 
33 นางสาวสโรชา  สุริวงค์ 
34 นายณัฐธกฤษ สุขวังไทร 

   



 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
 
 
 
เร่ิมประชุม เวลา 15.30น. 
 นายชานนท์ ปานเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  
๑.๑ . เรื่องขอแนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนหนองตาคง           
พิทยาคาร ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นายศตวรรษ เห็มราช ครู คศ.๑ พละศึกษา 
๒ นางสาวอริสา  เราะหมัด ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ 
๓ นางสาวชุติมา  ชิดกระโทก ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๔ นางสาวกมลวรรณ  มากเจริญ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 
๕ นายพลชนะ ตางาม ครูผู้ช่วย ชีววิทยา 
๖ นายศิริวัฒน ์ เทียนเพ็ชร  ครูผู้ช่วย คหกรรม 
๗ นางสาวรพีพรรณ  บุตรกัณหา ครูผู้ช่วย ภาษาจีน 
๘ นางสาวสโรชา  สุริวงค์ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 
๙ นายณัฐธกฤษ สุขวังไทร ครูผู้ช่วย อุตสาหกรรมศิลป์ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 เรื่องประชาสัมพันธ์และแจ้งนโยบายของสำนักงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  พร้อมมอบ
เกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู ดังนี้ 

    1) โครงการพฒันาคุณธรรมภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน จังหวัดจันทบุรี 
    2) มอบเกียรติบัตรให้ครูเนื่องจากผลการทดสอบโอเน็ตมีระดับสูงขึ้น ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
    3) โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีการจัดต้ังกองลูกเสือ 
    4) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีแนวคิดพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ

สร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้น โปร่งใส มีความรับผิดชอบร่วมกัน สามัคคี ความเอกภาพ  ด้านคุณภาพการศึกษานักเรียนต้องจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนติดตามนักเรียนท่ีออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาเรียนเพื่อใหจ้บการศึกษา  หากมีนักเรียนไม่
จบการศึกษา โรงเรียนต้องให้เหตุผลว่าไม่จบเพราะอะไร ด้านความปลอดภัยของนักเรียน เน้นไปท่ี ๖ มาตรการหลัก ๗ มาตรการ
เสริม ให้รายงานทุกวันศุกร์ เริ่ม ศุกร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

   5) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีการลงพื้นท่ีในวันหยุดราชการ ครู
เวรประจำวันต้องทราบและตอบคำถามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ได้เกี่ยวกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยตาม ๖ มาตรการหลัก ๗ มาตรการเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเนน้ความสะอาดของสถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 6) หลักสูตรการต้านทุจริตในโรงเรียน ให้โรงเรียนมีหลักสูตรต้านทุจริตในรายวิชาเพิ่มเติม/ชุมนมหรืออื่น ๆ 

35 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา 
36 นางสาวณิชากร เห็ดตุม 

1 นางสาวฐิติมา นิสสัยซื่อ กักตัวเส่ียงสูง 
2 นางสุชัญญา  นาโควงศ์ ลาป่วย 
3 นางสาวดรุณี สอดสาย กักตัวเส่ียงสูง 



 7) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะมีการจัดจัดอบรมให้กบัพี่เล้ียงเด็กพิการ 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว   
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ 

๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.๑.๑ เรื่องตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน ขอให้คณะครูตรวจสอบตารางเรียนของตนเองหากพบ

ความผิดพลาดสามารถแจ้งเพื่อแก้ไขต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๑.๒ เรื่องนักเรียน ม.๔ ท่ียังไม่จบ ม.๓ ให้เวลาแก้ตัว ไปจนถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้าย       

ให้ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีทราบ หากในเวลาท่ีกำหนดนักเรียนยังดำเนินการแก้ไขผลการเรียนยังไม่สำเร็จจะมีการ 
ใหน้ักเรียนกลุ่มท่ีมีรายช่ือจบไม่พร้อมรุ่น รายช่ือนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนไม่จบทะเบียนและงานวัดผลจะส่งรายช่ือนักเรียนให้        
ครูท่ีปรึกษาทราบในภายหลัง 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๔.๑.๓. เรื่องการส่งเอกสารช้ันเรียน  แผนการจัดการเรียนการสอน  โครงการสอน แผนการวัดและ

ประเมินผล ส่งออนไลน์ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  วิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ส่งส้ินภาคเรียน อย่างน้อย        
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๔.๑.๔. เรื่องการสำรวจชุมนุมและลดเวลาเรียน  ๑ ชุมนุม/๑ ลดเวลาเรียน  ๑ ปีการศึกษา ลดเวลาเรียน 

สำหรับครูท่ีว่างคาบ ๕ ๖ ๗ วันอังคาร ครูท่ีมีว่าง ๑ หรือ ๒ คาบท้ายวันอังคาร จับคู่เข้าไปช่วยได้ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
๔.๑.๕. เรื่องครูท่ีปรึกษา ม.ต้น / ครูท่ีไม่มีคาบสอน วันพุธ คาบสุดท้าย ให้ลงกิจกรรมลูกเสือ โดยคำส่ังจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ง 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
๔.๑.๖. เรื่องห้องประจำใด ขาดส่ือ จอ / โปรเจคเตอร์ / ไมค์  ให้แจ้งในแบบฟอร์มอีกครั้ง 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑.๗. เรื่องการนิเทศการสอนจะเริ่มนิเทศ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  ขอให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้       

จัดตารางนิเทศของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อทางฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการ เข้าร่วมนิเทศ  
ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑.๘. เรื่องนักเรียนท่ีมีผลการเรียนติดค้าง ในระหว่างนี้ จะมีการใหติ้ดต่อขอแก้ไขผลการเรียนติดค้าง 

ขอให้ครูให้ความร่วมมือช่วยให้งานหรือนัดเรียนซ้ำ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๔.๒.๑ เรื่องขอบคุณคณะครูทุกท่าน ท่ีร่วมกันแจกอุปกรณ์ หนังสือเรียน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๒.๒ เรื่องงานแผนงาน แจ้งยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ กลุ่มงาน/งาน/โครงการ           

ก่อนขออนุญาตจัดซื้อให้ตรวจสอบกับครูสุรเดช และจะตัดงบในทุก ๆ วันอังคาร 



ท่ีประชุม  รับทราบ  
๔.๒.๓ เรื่องงานการเงนิ ประกนัอุบัติเหตุนักเรียน การทำประกันภัยให้กับนักเรียนกับบริษัททิพย

ประกันภัย แจ้งให้ทราบหากนักเรียนเสียชีวิตได้รับเงินประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากประสบอุบัติเหตุให้ผู้ปกครอง
เบิกจ่ายและขอเบิกตามสิทธิ์ย้อนหลังได้ 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
๔.๒.๔ เรื่องงานพัสดุ จะดำเนินการติดต้ังส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ดังนี ้
  ๑. การติดเครื่องเสียง  

- อาคารหลังใหม่ ๕ ห้อง  วันท่ี ๑๒ พ.ค.๒๕๖๕ 
- เพิ่มห้องประชุมเป็น ๒ ห้อง 
- ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร ๓  
- ห้องประชุมอาคารใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการติดผ้าม่าน ซ่อมแซมผ้าม่าน และ      

มีติดผ้าม่านเพิ่มเติมในห้องผู้บริหารและหอประชุม  
๒. การติดต้ังส่ือการสอนโปรเจคเตอร์ ทีวี กระดาษอัจฉริยะ อยู่ระหว่างรอช่างเข้ามาติดต้ัง   

กระดานอัจฉริยะ ห้องใหญ่ อาคารใหม่ช้ัน ๓ ฝ่ังห้องน้ำชาย ๑ เครื่อง 
๓. การติดต้ังเครื่องโปรเจคเตอร์ ๓ เครื่อง  

- ห้องประชุมใหม่ ๑  
- ห้องวิทย์ ๑ 
- ห้องศูนย์เรียนรวม ๑ 

๔. การติดต้ังสมาร์ททีวี  
ทีวี ห้องวิทย์ ๒ เครื่อง 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  ๔.๓.๑ เรื่องการทำลายหนังสืองานสารบรรณ ประจำปี ๒๕๖๕ หอจดหมายเหตุได้อนุมัติให้ดำเนินการ       
จัดทำลายหนังสือได้ โดยจะแจ้งรายการเรื่องทำลายหนังสือไปยังเลขากลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ทราบเพื่อทำลายสำเนา       
หนังสือนั้น ๆ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๒ เรื่องการจัดค่ายวิถีพุทธ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้คณะครูปฏิบัติงานตาม

คำส่ังการจัดค่ายวิถีพุทธ และดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการท่ีฝ่ายจัดงานแจ้ง โดยให้ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนต้ังแต่เวลา ๐๗.๕๐ น. และมีพิธีเปิดงานเวลา ๐๘.๓๐ น. ขอให้คณะครู
เข้าร่วมและแต่งกายด้วยชุดสีขาว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๓ เรื่องแนวทางการดำเนินงานการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พร้อมแผนเผชิญเหตุ   

กรณีพบกลุ่มเส่ียงต่ำ เส่ียงสูง ติดเช้ือในโรงเรียน ขอสรุปจำนวนนักเรียนท่ีฉีดวัคซีน นักเรียนรับวัคซนี ๑ เข็ม จำนวน ๓๘ 
คน นักเรียนท่ีฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม จำนวน ๔๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๗ นักเรียนท่ีมีความประสงค์ท่ีจะฉีดวัคซีนเข็มท่ี 
๓ จำนวน ๘๓ คน จำนวนผู้ปกครองฉดีวัคซีน ๑ เข็ม จำนวน ๑๖ คน ฉีดครบ ๒ เข็ม จำนวน ๗๑๐ คน เข็ม ๓ จำนวน 
๑๖๕ คน และเข็มท่ี ๔ จำนวน ๔ คน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา แมค้่า เข็ม ๒ จำนวน ๒๓ คน เข็ม ๓ จำนวน ๒๕ คน 
ไม่ประสงค์ฉีด ๒ คน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายอนุสรณ์  สายทอง  เนื่องจากมีโรคประจำตัว การรับวัคซีนเข็มท่ี ๓ 
ของนักเรียนจะฉีดในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ทางเจ้าหน้าท่ีจะจัดเตรียมสถานท่ีให้ท่ีโรงเรียน ในเรื่องของแผนเผชิญเหตุท่ีแจ้ง
ให้คณะครูทราบในกลุ่มโรงเรียนเกี่ยวกับมาตรการปอ้งกันโควิด-๑๙ของสถานศึกษาให้ครูท่ีปรึกษาเน้นย้ำกับนักเรียนในท่ี
ปรึกษาทราบในช่ัวโมงโฮมรูม ในกรณีท่ีมีการตรวจพบเช้ือจะให้มีการแยกตัวมากกักตัวที่โรงยิมเพื่อง่ายต่อการส่งต่อไปรักษา
หรือส่งกลับบ้านตามแผนเผชิญเหตุ ให้มีการตรวจหาเช้ือโควิด-๑๙ในช่วงแรกแบบ ๑๐๐% ตรวจอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 
และช่วงสอบกลางภาค แบบ ๑๐๐% 



ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๔ เรื่องตารางเวรประจำวัน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ตารางเวรประจำวันได้แจ้งให้คณะครูทราบผ่าน

กลุ่มไลน์ของโรงเรียน และให้ครูเวรประจำวันตรวจสอบจำนวนหน้ากากอนามัย และเจลล์แอลกอฮอล์สำรองไว้ให้แก่
นักเรียน 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๕ เรื่องการประชุมผู้ปกครอง เย่ียมบ้าน และ การจัดทำเอกสารช้ันเรียน ผ่านระบบ ps school 
ท่ีประชุม  รับทราบ   

๔.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔.๔.๑ เรื่องการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการมาปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
  วันจันทร์ ชุดกากี 
  วันอังคาร ชุดพละ 
  วันพุธ  ชุดลูกเสือ 
  วันพฤหัสบดี ชุดผ้าไทยโรงเรียน 
  วันศุกร ์  ชุดผ้าไทย 

ท่ีประชุม รับทราบและมีการแจกเส้ือชุดพละให้กับคณะครู 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
 ๖.๑ เรื่องการเลือกวิชาเสรีระดับช้ันม.ปลาย ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤษภาคม ระดับม.ต้น เลือกวิชาเสรีวันท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม ครูสมภพกำลังทำการสำรวจวิชาเลือกเสรีของแต่ละกลุ่มสาระ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๖.๒ เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนจากทางถนน ทางน้ำ การถูกคุกคามต่าง ๆ และการถูกล่อลวงในโอนเงนิจาก

แอปพลิเคชัน โดยให้ครูท่ีสอดแทรกความรู้และเตือนภัยในช่ัวโมงโฮมรูม 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
 

เลิกการประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
 

 
     ลงช่ือ ...........................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติมา ชิดกระโทก) 
      ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

    
 

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


