
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ครั้งท่ี 3/2565 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 15.20 – 17.30 น. 
ณ  ห้องศูนย์การเรียนรวม 

ผู้มาประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นายชานนท์ ปานเดชา 
2 นายนพดล ธงชัย 
3 นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด 
4 นางกิตติวรา มะไหย ์
5 นายสมพงษ์ คูณทรัพย์ 
6 นางสาวลภัสรดา ผลประทุม 
7 นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ 
8 นายชัยณรงค์ อ่อนขาว 
9 นายวุฒิชัย ทีขะระ 

10 นายปรีตินัส   จันทรากานตานันท์ 
11 นายสุทธิพร พนัธ์ชาติ 
12 นายฐิติ เรืองฤทธิ์ 
13 นางสาวสุภาพร      พลอยพานิชเจริญ   
14 นายสมทบ         ศรีคงรักษ์  
15 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ 
16 นายชวินวัตร จิระมณี 
17 นางสาวโสภา แซ่โง้ว 
18 นายอนุสรณ์ คำพิทูล 
19 นายศิริชัย กมลบาล 
20 นางสาวนงนุช   นิ่มนวล 
21 นางสาวปวันรัตน ์ จำเริญ 
22 นายสุรเดช หลักคำพันธ์ 
23 นายศตวรรษ เห็มราช 
24 นางสาวฐิติมา นิสสัยซื่อ 
25 นางสาวอริสา  เราะหมัด 
26 นางสาวชุติมา  ชิดกระโทก 
27 นางสาวกมลวรรณ  มากเจริญ 
28 นายศิริวัฒน ์ เทียนเพ็ชร  
29 นางสาวรพีพรรณ  บุตรกัณหา 
30 นางสาวสโรชา  สุรวิงค์ 
31 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา 
32 นางสาวณิชากร เห็ดตุม 
33 นางสาวดรุณี สอดสาย 
34 นางสุชัญญา  นาโควงศ์ 

   



ผู้ไม่มาประชุม 
 

 
 
 
 
เร่ิมประชุม เวลา 15.20น. 
 นายชานนท์ ปานเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  
๑.๑  เรื่องโรงเรียนได้รับการบริจาครถตู้ราชการ โดยท่าน สส.จารึก ศรีอ่อน  จำนวน 1 คัน  

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.2 เรื่องการโพสแสดงความคิดเห็นลงส่ือออนไลน์ ขอให้แสดงความเห็นเชิงบวก 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว   
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ 

๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.๑.๑ เรื่องการร่วมส่งผลงานมหกรรมวิชาการ “รอ้ยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด วิถีคุณภาพ 

(Success Story SESA Chan Trat Next Normal Symposium : S-S-S-S 2022)” เป็นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ 

ขอแจ้งใหค้รูส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งรายช่ือได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูสมทบ ศรีคงรักษ์  ติอต่อเอกสาร
ข้อมูลได้ท่ี ครูอนุสรณ์ คำพิทูล  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑.๒ เรื่องการตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งฯ (OBECQA) ด้วยวิธีการ             

Site Visit ได้ดำเนินการส่งขอ้มูลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565  รอกำหนดการวันประเมิน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑.๓. เรื่องการส่งเอกสารวิชาการ 
 - หลักสูตรท้องถิ่น ขอให้ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ เพิ่มลำไย อาไย ใน 1 แผน ทดแทนวิชาการเกษตร 

กำหนดส่งส้ินเดือนกรกฎาคม  
 - คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี 
 - ครูประจำวิชามอบหมายงานให้เรียบร้อย 
 - ติตามแกผ้ลการเรียนติดค้าง ทำ MOU 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑.๔. เรื่องการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เมื่อถึงส้ินภาคเรียนจะ

ดำเนินการสรุปผลการนิเทศภายใน  
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.1.5 เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี โดยจะจัดทำคำส่ังการจัดการเรียนการ

สอน โดยประกอบด้วย ครูใหม่ ครูท่ีปรึกษา และครูท่ีว่าง  การแต่งกายของนักเรียนไม่บงัคับ กรณีไม่พร้อม พร้อมจะจัดทำ
แผนการสอน  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

1 นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ ติดภาระกิจ 
2 นางสาวจารุวรรณ สะมานี ลาป่วย 
3 นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ ลากิจ 
4 นายณัฐธกฤษ สุขวังไทร ส่งเอกสาร 



๔.๑.6. เรื่องการจัดงานวันภาษาไทย วันท่ี  27 กรกฎาคม 2565  (ตามเอกสารดังแนบ ) 
การแต่งกายครู “ครูไทยจะไปจักรวาล”  สำหรับนักเรียน มีการแข่งขันแฟช่ันโชว์ ห้องละ 2 คน และ

กำหนดส่งผลงานประกวด ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ได้ท่ีครูกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑.7. เรื่องกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  โดยจะนำนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดย

จะมอบให้ 3 วัด ประกอบด้วย วัดคลองบอน วัดจางวาง และวัดโสมคีรี 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๔.๒.๑ เรื่องประกนัอุบัติเหตุ คนละ 350 บาท นักเรียน 592 คน ครู 43 คน  

PS school  คนละ 240 บาท   ชุดพละ 500 บาท  
ท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  ๔.๓.๑ เรื่องกำหนดการทำบุญโรงเรียน วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565 โดยจะดำเนินการประชุม หารือการ
ดำเนินงานอีกครั้ง  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๒ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนใหม่ โดยจะดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานทำบุญ

โรงเรียน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๔.๔.๑ เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว PA) กำหนดส่งวันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.4.2 เรื่องขอแจ้งประกาศโรงเรียนหนองตาคงพทิยาคาร เอกสารภาระงาน เพื่อประกอบการพิจารณา        

ขั้นเงินเดือน (ตามเอกสารดัวแนบ) 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.3 เรื่องคำส่ังปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2565 ได้
ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4.4 เรื่องขอขอบคุณคณะครูท่ีมาร่วมต้อนรับคณะศึกษาท่ีมางานท่ีโรงเรียน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 4.5.1 เรื่องการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2565 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565          

เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  
  - หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแจ้งผู้ปกครอง 
  - ฝากติดตาม การมาเรียน การมาสาย ผลการเรียน ทรงผม การแต่งกาย  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.5.2 เรื่องเย่ียมบ้าน โรงเรียนให้เงินช่วยเหลือหลังละ 20 บาท เอกสารท่ีใช้เบิก ภาพถ่าย ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง บ้านนักเรียน กำหนดส่งเอกสารดังนี้  ม.ต้น วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565  ม.ปลาย วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 



4.5.3 เรื่องการกรอกข้อมูล ในระบบ PS  School  ครูสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ต้ังแต่บัดนี้ ฝาก
เน้นย้ำการสแกนใบหน้าทุกเช้า -  เย็น (เริ่ม เวลา 15.40 น.) ฝากวิชาการติดตามนักเรียนท่ีมาสาย โดยจะมีการตัดคะแนน
การมาสาย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.5.4 เรื่องการติดตามนักเรียนมาสาย โดนเรียน หนีออกนอกโรงเรียนเรียน  ฝากครูท่ีปรกึษาแจ้ง

ผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.5.5 เรื่องการตรวจสารเสพติด  ประจำปี 2565 จะดำเนินการสุ่มตรวจ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.5.6 เรื่องทัศนศึกษา กำหนดวันท่ี 5 สิงหาคม 2565  ม.1 เดินทางไปสวนนงนุช ม.2 - ม.6 เดินทาง

ไปดรีมเวอร์ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
6.๑ เรื่องงานประชาสัมพันธ์  
 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลจะขอเข้าสำรวจบหุรี่ไฟฟ้า  
 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 จัดถวายพระพร 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
6.2 เรื่องนักเรียนท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งบนถนน บริเวณหน้า ปตท.โค้งพัฒนา ได้ดำเนินการประสาน

เจ้าหน้าท่ีตำรวจมาช้ีแจ้งพูดคุยกับนักเรียนในคาบเรียนจริยธรรม 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

6.3 เรื่องนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก มอบวิชาการแก้ไข และหาแนวทางการพัฒนาแก้ไข 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 
เลิกการประชุม  เวลา ๑7.๓๐ น. 

 
 

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

    
 

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


