
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง  โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

----------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์   จันทร์สุภาเสน           ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................ 
๒. นายสุเทพ   ฤทธิ์สอน        ครู คศ.๓   ........................................ 
๓. นางสาวบุญชู  นกแก้ว         ครู คศ.๓   ........................................ 
๔. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด         ครู คศ.๓   ........................................ 
๕. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด        ครู คศ.๓   ........................................ 
๖. นางสาวขวัญธารา  พุ่มพฤกษ์        ครู คศ.๓   ........................................ 
๗. นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง                ครู คศ.๓   ........................................ 
๘. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ         ครู คศ.๓   ........................................ 
๙. นายกิตติธัช   สีหะวงษ์                  ครู คศ.๒   ........................................ 
๑๐. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์ค า         ครู คศ.๒   ........................................ 
๑๑. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์         ครู คศ.๒   ........................................ 
๑๒. นางเพชรรุ้ง   ธนูสา         ครู คศ.๒   ........................................ 
๑๓. นางสาวนิตยา  นาคอินทร์        ครู คศ.๑            ........................................ 
๑๔. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย         ครู คศ.๑            ........................................ 
๑๕. นางสาวนลินี   กาศแสวง        ครู คศ.๑            ........................................ 
๑๖. นางสาวอมรรัตน์  โพธิขาว         ครู คศ.๑            ........................................ 
๑๗. นางสาวนฤมล  มะลิเทิน         ครู คศ.๑            ........................................ 
๑๘. นางสาวศศิธร  ทาระธรรม        ครู คศ.๑            ........................................ 
๑๙. นายพิสันต์   สายโรจน ์        ครู คศ.๑            ........................................ 
๒๐. นายประกรรษวัต  ธีรวุฒ ิ         ครู คศ.๑            ........................................ 
๒๑. นายณรงค์   นครพุ่ม         ครู คศ.๑            ........................................ 
๒๒. นายธันว ์   อุดมผล         พนักงานราชการ           ........................................ 
๒๓. นางภัทรหทัย  ทองอยู่         พนักงานราชการ           ........................................ 
๒๔. นายครรชิต   ชัยชมพู         ลูกจ้างประจ า  ........................................ 
๒๕. นางสาวปวีณ์นุช  มีษา         ครูอัตราจ้าง           ........................................ 
๒๖. นางสาวจริตา  โตข า                   เจ้าหน้าที่ธุรการ           ........................................ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายนพดล   วรรณารุณ       ครู คศ. ๒  ลาประชุม 

 ๒. นางจันทิรา   รื่นราตรี        ครู คศ. ๑  ลาคลอด 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  การบรรจุแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คนใหม่ นายวณัฐพงศ์ 
ทองค า และนายศราวุธ  ค าแก้ว 

๑.๒  ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
  - การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ 
  - การจัดการขยะ 
  - การปลูกผักสวนครัว 
  - การรักษาความสะอาดของห้องน้ านักเรียน 
  - การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 
  - การควบคุมประชากรแมวและสุนัขในโรงเรียน 
๑.๓  มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ 
๑.๔  มาตรการเฝ้าระวัง สถานการณ์ไฟป่า อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร ในช่วงปิด - เปิด ภาคเรียน 

 ๑.๕  แนวคิดระบบราชการ ๔.๐ : มิติการท างานตามหลักภควันตภาพ 
 ๑.๖  การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

๓.๑  การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างปีงบ ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๕๓๒,๘๐๐ บาท 

 - ปูกระเบื้องหน้าอาคารกาสะลองและหน้าอาคารมะปรางหวาน 
 - เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีสโรงจอดรถนักเรียน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  ๔.๑.๑ การจัดวิชาสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๔.๑.๒ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 
๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ใต้ถุนอาคารกาสะลอง 
  ๔.๑.๓ การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้ส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๔.๑.๔ โครงการสอนให้ส่งทุกรายวิชา 
  ๔.๑.๕ สอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
  ๔.๑.๖ ครูส่งข้อสอบภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔ รายวิชา 
 
๔.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    ๔.๒.๑ ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
   ๔.๒.๒ การส่งเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ 

(SAR) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๓ ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ครั้งที่ ๑ ปีพ.ศ. 

๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ไม่มีครูโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้ย้าย 
 



๔.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๔.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๔.๓.๒ การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

               ๔.๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน เวรนอนกลางคืน เวรวันหยุด 
  ๔.๔.๒ ขอความร่วมมือชะลอการน านักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
  ๔.๔.๓ สพม.๓๙ แจ้งยกเลิกโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ค. - ๑๒ เม.ย. ๖๓ 
  ๔.๔.๔ กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ๔.๔.๕ การตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม 

๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ การมาปฏิบัติหน้าที่ช่วงเดือนมีนาคม ก่อนปิดภาคเรียน  
 ๕.๒ ประชุมครูเตรียมเปิดท างาน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๕.๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สมุดและอุปกรณ์การ

เรียน/ผู้ปกครองช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 ๕.๔ วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ 
 ๕.๕ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นักเรียนเปิดเรียน จัดห้องเรียน ท าความสะอาด รับตารางเรียน พบครูที่

ปรึกษา 
                             ๕.๖ กีฬากลุ่ม ๒ ของคณะครูประกาศเลื่อน โดยไม่มีก าหนด   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
                      ๖.๑ ความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๖.๒ การสรุปโครงการ งานแผนฯจะมีแบบฟอร์มการสรุปโครงการให้ใหม่ 
 
 

 ปิดประชุม  ๑๕.๐๐ น. 
      
 
 

        (นางอมรรัตน์       โพธิขาว)      (นางสาวชิราพร  สุขเจริญ) 
           ผู้จดบันทึกการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

    ว่าที่ร้อยตรี 
      (จิรเชษฐ์          จันทร์สุภาเสน) 
                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           
   
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


