
บันทึกการประชุม
ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งท่ี 3/2565
วันพุธ ท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09.30 น.

*************************************************************************
ประธานการประชุม : ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นางผกา สามารถ)
ผู้มาประชุม : 1.นางผกา สามารถ

2.นางงามพรรณ ธิปัตย์
3.นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
4.นางสาวสุดารัตน์ ทองคํา
5นายอารม รักสีทอง
6.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์
7.นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
8.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ
9.นายเอกศักดิ์ นกช่วย
10.นายจักรี ภูมา
11.นางวริษา บุญกิจ
12.นางสาวเรวดี ศรีขาว
13.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ
14.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
15.นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์
16นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ
17.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์
18.นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร
19.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ
20.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ
21.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล
22.นางเสาวณี ศรีทอง
23.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน
24.นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
25.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์
26.นางอังคณา แก้วเมือง
27.นางจารุณี แซ่โง้ว
28.นางสาวชุติมา อักขราภรณ์
29.นายธํารงค์ อุ่นเรือน
30.นายถาวร เวชรินทร์
31.นายวิระศักดิ์ รักกะเปา



32.นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ
33.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว
34.นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ
35.นางสาววิลาสินี แทนทวี
36.นายศุภชัย เรืองเดช
37.นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ
38.นางโสรญา รอดเจริญ
39.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง
40.นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ
41.นายเกริกเกียรติ จํานง
42.นางสาวณัฐิญา คาโส
43.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์
44.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
45.Eugene Mwinyi
46.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์

ผู้ไม่มาประชุม : 1.นางสยามล ใจฉลาด ลาป่วย
2.นายพีระ เหมือดนอก ลากิจ
3.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ลากิจ
4.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ติดโควิด - 19
5.นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ติดโดควิด - 19
6.นายสุเมธ ทองจันทร์ ติดโควิด - 19

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.

เม่ือท่ีประชุมพร้อม ประธานได้เปิดการประชุมและมีระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
1.1 ผู้อํานวยการช่ืนชมความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประจําเดือน
1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
1.3 การรายงานตัว/เลือกสถานศึกษาของครูผู้ช่วยที่จะมาบรรจุวันที่ 1 เมษายน 2565 จํานวน 3
ตําแหน่ง คือ คหกรรม/แนะแนว/ภาษาจีน
1.4 การหมดสัญญาจ้างครูภาษาจีน และโรงเรียนจะดําเนินการจ้างธุรการ/บรรณารักษ์
1.5 เด็กไทยทุกคนต้องจบการศึกษาข้ันพื้นฐานและในระยะเวลาที่กําหนด
1.6 การดําเนินการทําแผนพัฒนาการศึกษา
1.7 การประเมินครู คศ.3

มติท่ีประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว

ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มติท่ีประชุม : รับรองการประชุม



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว
-----------------

มติท่ีประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
เรื่องจากฝ่ายต่างๆ

4.1 ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์
ครูอาภาพร 4.1.1 ชื่นชมครูทุกท่านที่รายงานโครงการครบทุกโครงการ 100%

4.1.2 การเขียนขอใช้เงินตามโครงการให้ทําตามลําดับข้ันตอน และขอบคุณในความร่วมมือ
ครูเบญจวรรณ 4.1.3 ครูเบญจวรรณแจ้งนักเรียนที่ค้างจ่ายเงินบํารุงการศึกษา ม.3 จํานวน 8 ราย ม.6

จํานวน 18 ราย รวมค้างจ่าย 26 ราย ถ้านักเรียนรายใดไม่สามารถจ่ายเงินบํารุงการศึกษาท่ีค้างได้ให้ประสารฝ่าย
วิชาการและงบประมาณ เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาทําบันทึกข้อความโดยรับแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายงบประมาณ

มติท่ีประชุม : รับทราบ

4.2 ฝ่ายวิชาการ
ครูณัฐิญา4.2.1 แจ้งข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบแรก ดังนี้ ม.3 นักเรียน 141 ราย

อนุมัติจบ 136 ราย คิดเป็น 96.45% ม.6 นักเรียน 102 ราย อนุมัติจบ 90 ราย คิดเป็น 88.23 % และอนุมติจบ
รอบท่ี 2 วันท่ี 29 เมษายน 65 และรอบที่ 3 ก่อนวันท่ี 12 พฤษภาคม 65

4.2.2 ครูโสรญา แจ้งผลการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ัน ม.3 มีสาระภาษาไทย/
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนระดับชั้น ม.6 สาระภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนสาระ
การเรียนรู้ที่มีค่าการพัฒนาท่ีสูงขึ้น คือ สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์ ส่วนเล่มรายงานได้แขวนไว้หน้า Website โรงเรียนแล้ว

ผู้อํานวยการ เสริม - ต้องให้มีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะสาระหลัก คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/
ภาษาไทย/และภาษาอังกฤษ รวมท้ังให้มีวิจัย นวัตกรรม ทุกกลุ่มสาระต้องมีตัวแทนส่งรางวัล Obec award

4.2.3 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1/ม.4 ให้ครูท่ีมีคําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีในวันดังกล่าว คือ ครูที่
ปรึกษา/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายงบประมาณ

4.2.4 การมอบ ปพ.1 และ ปพ.2 กําหนดการในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 65 โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและ
รอบบ่าย มีนักเรียนท่ีเข้ารับ ม.3 134 ราย ม.6 75 ราย รวมท้ังสิ้น 209 ราย

4.2.5 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ให้คุณครูทุกคนส่งก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ โดยให้จัดทําใน
รายวิชาท่ีไม่ซํ้ากับท่ีแขวนไว้บนช้ันหน้า Website โรงเรียน

4.2.6 กําหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
4.2.7 ครูชุติมา แจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารอบ Portfolio และรอผลการยื่น

Admission ในรอบต่อๆ ไป

มติท่ีประชุม : รับทราบ



4.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูปทุมวัน 4.3.1 การจัดสรรตําแหน่งข้าราชการครู ผู้อํานวยการแจ้งในระเบียบวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

4.3.2 การลงช่ือปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 65 เป็นต้นไปให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนลงชื่อ - นามสกุล ด้วยตัวเอง /วันท่ี 5 เมษายน - 11 พฤษภาคม 65 ปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ส่วนคน
ท่ีมาอยู่เวรยามหรือปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานฝ่ายบุคคลได้นําสมุดลงชื่อไปไว้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(อํานวยการ) และ
วันท่ี 15 พฤษภาคม 65 ครูทุกคนลงช่ือปฏิบัติงานและประชุมครู

4.3.3 การเผยแพร่การประชุม/อบรม เม่ือครูท่านใดไปประชุมหรืออบรมให้นําความรู้หรือประสบการณ์
มาถ่ายทอดในที่ประชุมประจําเดือนด้วย

ครูหทัยทิพย์ นําเสนอข้อมูลในการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน/ภาวะซึมเศร้า
4.3.4 ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
4.3.5 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในทุกๆ เรื่อง
มติท่ีประชุม : รับทราบ

4.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูเกริกเกียรติ 4.3.1 มีการปรับเปลี่ยนห้องเรียนประจําและครูที่ปรึกษา เพื่อความเหมาะสมกับสภาพ

นักเรียนและสภาพแวดล้อม

4.3.2 ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าระดับ และครูท่ีปรึกษาทุกคนท่ีร่วมมือในการดูแลนักเรียนทุกคน

ผู้อํานวยการ : ชื่นชมทีมงานกิจการนักเรียนในการทํางานท่ีรวดเร็ว

มติท่ีประชุม : รับทราบ

4.5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(อํานวยการ)
ครูพลนิวัฒน์ 4.5.1 ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไปทุกคนกับความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมใน

ภาคเรียนที่ 2/2564 และครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
4.5.2 การปรัปรุงอาคารอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการใช้ในเป็นห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2565
4.5.3 คําส่ังมอบหมายหน้าท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา

2565 เปิดโอกาสให้ครูที่ประสงค์จะเปลี่ยนภาระงานสามารถแจ้งได้ท่ีหัวหน้าฝ่าย แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นอยู่ท่ีดุลยพินิจของ
ผู้อํานวยการว่าอนุมัติให้เปลี่ยนหรือไม่

มติท่ีประชุม : รับทราบ



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1.1 ครูธีระศักดิ์ ขอบคุณผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ท่ีอนุมัติเงินในการปรับปรุงบ้านพักครู และ

ขอบคุณครูบ้านพักทุกคนท่ีดําเนินการทาสีเสร็จก่อนเวลาท่ีกําหนดไว้
5.1.2 รองผู้อํานวยการงามพรรณ ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีต้องมุ่งต่อตัวนักเรียน และ

โรงเรียนพนมศึกษา เพื่อให้ก้าวหน้าต่อไป
มติท่ีประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา : 12.42 น.

***********************************************

ลงช่ือ มารีหยาม อินทรวิเศษ ผู้บันทึก,ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางมารีหยาม อินทรวิเศษ)

ลงช่ือ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์)


