
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แสดงความยินดีครูพิสันต์  สายโรจน์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ช านาญการ 

 ๑.๒ แสดงความยินดี สมาชิกใหม่ของครอบครัวครูจันทิรา  รื่นราตรี 
 ๑.๓ แสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครูณรงค์ นครพุ่ม, ครูนฤมล มะลิเทิน, 
ครูอมรรัตน์  โพธิขาว, ครูเบญจมาศ  สิงห์ค า, ครูชิราพร  สุขเจริญ, ครูภัทรานิตย์  ศรีสะอาด 
 ๑.๔ การลงเวลาปฏิบัติงานในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 

 ๑.๕ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

 ๑.๖ การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 ๑.๗ การปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด เวรนอนกลางคืน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ๓.๑ การเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และสรุปรายงานส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๙ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ๓.๑.๑ การกรอบแบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Google Form 

  ๓.๑.๒ ส ารวจนักเรียนอยู่บ้านหรือไม่ (ถ้าอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต้องกลับมากักตัว ๑๔ วัน) 
  ๓.๑.๓ จัดล าดับนักเรียนยากจน ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

  ๓.๑.๔ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเตรียมกรอกปัจจัยพื้นฐาน 

  ๓.๑.๕ ให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนมารับเงินปัจจัยพื้นฐาน ( วันที่ครูประกรรษวัตแจ้งอีกครั้ง) 
  ๓.๑.๖ รูปถ่าย ให้ถ่ายทั้งในบ้านและนอกบ้าน 

  ๓.๑.๗ ค่าน้ ามันรถในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน ห้องละ ๑,๐๐๐ บาท 

  ๓.๑๘ แบบฟอร์มที่ให้ครูที่ปรึกษากรอก ครูประกรรษวัตส่งให้ในกลุ่มไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓.๒ โครงการห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล 

  ๓.๒.๑ ให้ครูที่ปรึกษาถ่ายรูปก่อนและหลังการปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน 

  ๓.๒.๒ การจัดตกแต่งห้องเรียนให้จัดตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดให้ 
  ๓.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศห้องเรียน หลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ๓.๓.๔ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งห้องเรียน ห้องละ ๓๐๐ บาท (ครูน าบิลมาเบิก) 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  ๔.๑.๑ การรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๓  มิถุนายน 
๒๕๖๓, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
   - จุดคัดกรองหน้าอาคารกาสะลอง ครูประกรรษวัต , อสม, เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. 
   - จุดจอดรถ สนามฟุตบอล ครูนพดล, ครูธันว์ 
   - จุดประชาสัมพันธ์ ใต้ถุนอาคารกาสะลอง ครูบุญชู , ครูครรชิต 

   - จุดรับลงทะเบียน (ใบมอบตัว) ครูขวัญธารา , ครูอัจฉรา 

   - จุดตรวจเอกสาร ครูภัทรานิตย์. ครูเบญจมาศ, ครูคุณัญญา , ครูจันทิรา, ครูบุญชู 
   - จุดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ครูสมใจ , ครูเพชรรุ้ง 

   - จุดแจกเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน  
    ชั้นม. ๑/๑ และ ม. ๔/๑ ครูนติยา , ครูนลินี 
    ชั้นม. ๑/๒ และ ม. ๔/๒ ครูศศิธร , ครูปวีณ์นุช 

   - จุดแจกอุปกรณ์การเรียน ครูอมรรัตน์ , ครูณรงค์ 
   - จุดจ าหน่ายชุดพลศึกษา ครูชิราพร , ครูภัทรหทัย 

   - จุดวัดตัวชุดพลศึกษา ครูนฤมล 

   - จุดแจกกระเป๋านักเรียน ครูพิสันต์ 
   - จุดชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ครูสุเทพ , ครูนเรศ 

   - สแกนคิวอาร์โค้ดออก ครูกิตติธัช 

  ๔.๑.๒ ก าหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ คนละ ๑ รายวิชา และโครงการสอนทุกรายวิชาที่
สอน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ๔.๑.๓ การอบรมจัดท าสื่อการสอน Google Classroom/Google Site วันที่ ๒๒ - ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ๔.๑.๔ การด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน 

  ๔.๑.๕ การจัดท าสื่อการสอนคนละ ๑ ชิ้นงานหรือ ๑ เรื่อง/๑ ภาคเรียน 

  ๔.๑.๖ การจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน ๑ เรื่อง/๑ ภาคเรียน 

  ๔.๑.๗ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

  ๔.๑.๘ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
  ๔.๑.๙ ปฏิทินวิชาการ 

  ๔.๑.๑๐ การส าเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

   - ม. ๖ จบทุกคน 

   - ม. ๓ เหลือ ๒ คน 

  ๔.๑.๑๑ การประเมิน SDQ 

  ๔.๑.๑๒ การนิเทศการสอนจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้คณะครูทราบ 
 

๔.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  ๔.๒.๑ ค าสั่งเวรประจ าวัน เวรวันหยุดและเวรนอนกลางคืน 

  ๔.๒.๒ การใช้ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 



  ๔.๒.๓ การส่งผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๓ ส่งผลงานที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ๔.๒.๔ การส่งผลงานเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจ าปี ๒๕๖๓ ส่งผลงานที่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
  

 ๔.๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไป/กิจการนักเรียน 

  ๔.๓.๑ การตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลเนินมะปรางวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

  ๔.๓.๒ การซ่อมแซมโต๊ะ - เก้าอ้ี และโรงอาหาร 

  ๔.๓.๓ การถวายเทียนจ าน าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดวังโพรง 

  ๔.๓.๔ กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. (จิตอาสาแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา , บุคคลที่ไม่ได้เป็นจิตอาสาสวมเสื้อสีเหลือง) 
  ๔.๓.๖ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการครูแต่งชุดปกติขาว 

  ๔.๓.๗ ทรงผมนักเรียน (ผู้ชายตัดรองทรงสูงและรองทรงต่ า , ผู้หญิงไว้ผมยาวได้ไม่จ ากัด
ความยาวแต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย , ตัดหน้าม้าได้) 
  ๔.๓.๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ มีนักเรียนจ านวน ๓๗ คน จัดห้องเรียนชั่วคราวใต้ถุนอาคาร
กาสะลอง 
 

 ๔.๔ กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
  ๔.๔.๑ การเตรียมรับการตรวจสอบการเงิน พัสดุ จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

  ๔.๔.๒ การหักเงินช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 

  ๔.๔.๓ แนวทางการด าเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  ๔.๔.๔ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ - อุปกรณ ์ในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม/โครงการ คณะ
ครูสามารถด าเนินการได้เลย 

  ๔.๔.๕ การแจกเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๕.๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   -     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และคะแนนเฉลี่ยลดลง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยลดลงทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๕.๒ การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ) 

๕.๓ กิจกรรมท าบุญและทอดผ้าป่าโรงเรียนครบ ๔๐ ปี (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 



 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  ๖.๑ ลดเวลาการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

  ๖.๒ หลังจากท ากิจกรรมหน้าเสาธง ให้ครูที่ปรึกษาเข้า Home room 

  ๖.๓ การรับน้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 
          

ปิดประชุม ๑๕.๑๕ น. 
       
 

 
        (นางอมรรัตน์       โพธิขาว)       (นางสาวชิราพร  สุขเจริญ) 
           ผู้จดบันทึกการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

    ว่าที่ร้อยตรี 
      (จิรเชษฐ์          จันทร์สุภาเสน) 
                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

 

 


