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รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือนโรงเรยีนนยิมศิลป์อนุสรณ ์

ครั้งท่ี 3 / 2562 
วันท่ี  14 พฤษภาคม 2562 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 

ประธานการประชุม นายประทิน เหลืองทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้มาประชุม  คณะครู     ๘6 คน 
   พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง      4  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ ลาป่วย 
   2. นายวิเชียร  สุทธหลวง  ไปราชการ 
   3. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก ไปราชการ 
เปิดประชุมเวลา            เวลา  09.0๐  น. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1   แนะน าบุคลากรใหม่  

- นายธมกร  ยาหลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (จาก รร.นนทรีวิทยา สพม.2) คณะครูได้
ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาท่ีเดินทางมาส่งเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม โรงเรียนให้ช่วยงาน
ทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- นายชาญณรงค์  บุญจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (จาก รร.น  าร้อนวิทยาคม สพม.40) ให้
ช่วยงานยานพาหนะ และ งานกิจการนักเรียน แจ้งคณะครูต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนน  าร้อน
วิทยาคมเดินทางมาส่ง 16 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. 

- นางสาว วรัตม์ฐนัน มีชาญเชี่ยว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จาก รร.วังพิกุล
พิทยาคม สพม.40) มอบหมายช่วยงานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

- นางสาวพรกาวี  ลครชัย  เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
1.2   โรงเรียนต้องการสรรหาบุคลากร ครูผู้ทรงคุณค่า 1 ต าแหน่ง 

 1.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ครั งที่ 1 จะมีการแจ้งผลให้ครูรับทราบผลการประเมิน  
 1.4  แจ้งหนังสือเวียน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เรื่องการด าเนินการด้านความปลอดภัย  

       (ขึ นเว็บไซต์โรงเรียน) 
1.5  เชิญชวนปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (รัฐบาลก าหนดให้ตรงกับวันวิสาขบูชา) ซ่ึงโรงเรียนได้ 
       ด าเนินการและต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อ สพม. เขต 40 ด้วย 
1..6  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        และผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือส่ังการของ ส านักงาน ก.ค.ศ. ขณะนี  กศจ. เพชรบูรณ์ ก าลัง 
        ด าเนินการก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

  1.7  แนะน าตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2562 

มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 2/2562 
3.1   ข้อ 1.6 เรื่องการประเมิน OBECQA เล่ือนไปประเมินช่วงเดือนมิถุนายน 
3.2   ข้อ 1.8 การเตรียมการระดมทรัพยากร (ทอดผ้าป่าหาทุนสร้างโดมเพ่ือน้อง) ให้น าไปหารือในวาระอ่ืน ๆ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณาด าเนินการ 

4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1) การเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

-  การใช้ห้องโสตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ใช้ในกรณีจ าเป็นเท่านั น และให้มีการบันทึกขอ
อนุญาตใช้เป็นครั ง ๆ ไป 
-  โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ส่ือมีเดีย คือ Projector ให้กับ ม.3-6 น าโทรทัศน์ไปติดไว้ให้ ม.1 ทุกห้อง 
และทุกห้องมีอุปกรณ์เครื่องเสียงและไมโครโฟน 
-  การมอบภาระงานนักเรียนอยากให้มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ฯ และมีการท า P.L.C 
-  การจัดกิจกรรมคาบจริยธรรมทุกชั นปี มีการบูรณาการหลักสูตรการต้านทุจริต และหน้าท่ีพลเมือง 
ใช้สถานท่ีชั นล่างอาคารกาญจนาภิเษกและหอประชุมมรกต 
-  การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ม.2 และ ม.5 จ านวน 1 หน่วยกิตจะจัดให้สอนในตาราง 1 คาบ 
และนอกตาราง 1 คาบ 
-  ขอความร่วมมือครูเข้าสอนและออกสอนตรงตามเวลา 

2)  การส่งแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 ให้ครูจัดท าโครงการสอนครบทุกรายวิชาท่ีสอน ส่งฝ่ายวิชาการ และท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่งให้

  หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจ โดยให้บันทึกหลังสอนให้เรียบร้อย ก าหนดส่งทุกวันจันทร์แรกของเดือน เริ่ม  
1 กรกฎาคมนี  ให้มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1 รายวิชาอย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ 
และให้ท าหลักสูตรชั นเรียน 

3) การส่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2561  กลุ่มสาระ ฯ ท่ีส่งเรียบร้อยแล้วคือ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

4) ปฏิทินการปฏิบัติงานให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือหลอมรวมเป็นปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน  
5) การประเมิน OBECQA ซึ่งจะประเมินในเดือนมิถุนายน โรงเรียนก าลังด าเนินการจัดท า VTR และ

Powerpoint เพ่ือให้ ผู้อ านวยการสรุปและน าเสนอ 
6) โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตร SEM และจะเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับฟังค าชี แจงการด าเนินงาน 
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7) การด าเนินการจัดซื อหนังสือเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอนไป

พลางก่อน 
8) ครูปาลิกาชี แจงการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ใช้แนวทางเดียวกับกิจกรรมชุมนุม ให้ครู

ผู้รับผิดชอบส่งแผนการด าเนินการกิจกรรม รองผู้อ านวยการทนงศักดิ์ เสนอกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 

9) การด าเนินงานกิจกรรมชุมนุม ได้ด าเนินการรับสมัครทางออนไลน์ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์วันท่ี 16 
พฤษภาคม ผ่านช่องทาง Facebook ของโรงเรียน Line group ของงานชุมนุม และเว็บไซต์ของ
โรงเรียน รับสมัครออนไลน์ 17-22 พฤษภาคม โดยกิจกรรมพิเศษจะมีการ Audition ก่อน  

10)  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด อยากให้ครูปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนท่ีลดการใช้กระดาษ เช่น วัด
และประเมินผล เก็บคะแนนโดยทางออนไลน์ เป็นต้น 

11)  การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 16 พฤษภาคมนี  
12)  ครูสถิตย์ชี แจงแนวทางการใช้อุปกรณ์ ICT. บางห้องยังไม่ได้ติดตั งเนื่องจากอุปกรณ์ขาดตลาด 
13)  ผู้อ านวยการฝากงานแนะแนวให้จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่จบแล้ว 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
     1)  ค าส่ังแต่งตั งครูที่ปรึกษาด าเนินการแล้วโดยท าในรูปคณะกรรมการ และการเลือกหัวหน้าระดับชั น  

ให้แต่ละระดับชั นด าเนินการคัดเลือกและส่งรายช่ือภายใน 16 พฤษภาคมนี  
2) ค าส่ังแต่งตั งครูปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันด าเนินการเสร็จแล้ว ให้หัวหน้าเวรดูแลการตรวจเช็คแต่ละ 

จุด การปรับนักเรียนไม่สวมหมวกนิรภัยให้ส่งค่าปรับกับครูสมรัศมิ์ ครูท่ีปรึกษาให้ก ากับดูแลแถว
นักเรียน 

3) ครูทวีศักดิ์แจ้งการด าเนินการสแกนบัตรนักเรียน บริษัทจะมาด าเนินการถ่ายรูปนักเรียนชั น ม.1 และ 
ม.4 ภายใน 21 พฤษภาคมนี  พร้อมทั งสแกนลายนิ วมือครูด้วย และจะมีการติดตั งเครื่องสแกนเพ่ิม 1 
เครื่อง ส่วนปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตก าลังด าเนินการแก้ปัญหา 

4) การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ จะประเมินในช่วงก่อนสิ นเดือนพฤษภาคมโดยจะ
ประชุมทีมงานในวันท่ี 16 พฤษภาคม จัดเตรียมการประเมินตามองค์ประกอบ 

5) งานกิจการนักเรียน งานปกครอง ครูพิชยาเสนอแนะให้กวดขันเรื่องพฤติกรรมชู้สาว ครูปาลิกา
เสนอแนะให้มีการส่งต่อข้อมูลกันส าหรับครูที่ปรึกษา 

6) การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 15 พฤษภาคม สภานักเรียนมาช่วยรับ
ลงทะเบียน ม.1 พบครูที่ปรึกษาท่ีชั นล่างอาคารเพชร ม.4 ท่ีชั นล่างอาคารกาญจนาภิเษก ให้ครูช่วย
แนะน าผู้ปกครองเรื่องการจอดรถ 

7) มอบหมายครูปาลิกา ทัตเศษ เป็นรองหัวหน้างาน 
8) โรงเรียนจะส่งประกวดขอรับรางวัลเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ (การเงิน-พัสดุ งานอาคารสถานที่) 
      1) การจ่ายเงินการจัดการศึกษาตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีเรียนฟรี  
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

     1.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน จ่ายวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมแจก
 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 - ระดับชั น ม.ต้น  ณ ชั นล่างอาคารกาญจนาภิเษก 
 - ระดับชั น ม.ปลาย  ณ หอประชุมมรกต 
     1.2 ค่าเครื่องแบบ จ่ายวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 โดยครูที่ปรึกษามาลงช่ือรับเงินจ านวน 
ตามรายช่ือนักเรียน และน าจ่ายนักเรียน โดยเก็บหลักฐาน ดังต่อไปนี  
 - แบบตอบรับผู้ปกครอง 
 - ใบส าคัญรับเงิน ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
 - ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 
 - ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน 
 น าเอกสารหลักฐานทั งหมดส่งห้องการเงินในวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

2) การขออนุมัติแผน ให้แนบหนังสือต้นเรื่อง การขอใช้รถโรงเรียนให้แจ้งรองผู้อ านวยการณัฏฐ์ธนัน โดยตรง  
3) การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ในช่วงปิดภาคเรียนได้ด าเนินการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี นักเรียน 250  

ชุด ปรับปรุงห้องสภานักเรียน ย้ายศาลาไปไว้ท่ีหน้าอาคารทับทิมฝ่ังตะวันตกเพ่ือแก้ปัญหาขยะ  
ปรับปรุงห้องนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ ใช้เป็นห้องเรียน ม.2/7 ตัดแต่งก่ิงต้นเหลืองปรียาธรหน้า 
ห้องประชาสัมพันธ์ จัดม้าหินอ่อนหน้าอาคารคหกรรม (เชิญชวนคณะครูสนับสนุนงบประมาณ) ฝากครู 
พิพัฒณ์พลส ารวจพื นห้องในอาคารเพชรที่มีปัญหาเรื่องกระเบื องดีด 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      1) ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรโรงเรียนท่ีมีวันเกิดช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
      2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และเล่ือนขั นเงินเดือนครั งที่ 1/2562 แบบใหม่ ได้ด าเนินการ 
 แจ้งผลเป็นการส่วนตัว ซึ่งปีนี มีผลการท างานเป็น 3 กลุ่ม คือ ดีเด่น ดีมาก และ ดี 
      3) ค าส่ังแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ปีการศึกษา 2562 ให้ 
 หัวหน้างานส่งรายช่ือเพ่ิมเติม หรือปรับเปล่ียน ภายใน 16 พฤษภาคมนี  เพ่ือลงเว็บไซต์โรงเรียน ไม่ได้ 
 แจกรูปเล่ม ตามนโยบายลดการใช้กระดาษ 
      4) การลงเวลาปฏิบัติราชการ ปรับเปล่ียนเป็นการสแกนลายนิ วมือ 
      5) ข้อตกลงเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากอยู่ในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
    เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  วันจันทร์ – ชุดข้าราชการ 
    วันอังคาร – ชุดสุภาพ เสื อสีเหลือง 
    วันพุธ – ชุดผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาด 
    วันพฤหัสบดี – ชุดสุภาพ เสื อสีเหลือง 
    วันศุกร์ – ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง 



๕ 

 
      6) การลาให้ปฏิบัติตามระเบียบการลา หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้โทรแจ้งครูนิลุบล 
      7) การขออนุญาตไปราชการให้ด าเนินการตามขั นตอนผ่านการอนุญาตของผู้บริหารก่อนแล้วจึงไปท าเป็นค าส่ัง 
      8) การออกค าส่ังอยากให้ส่งร่างค าส่ังให้กลุ่มบุคคล (ครูภูเบศร์) ตรวจสอบก่อน เมื่อขอเลขท่ีค าส่ังให้น าส าเนา 
 ค าส่ังส่งกลุ่มบุคคลเพื่อเก็บใส่แฟ้มค าส่ังด้วย 

9) การขอสับเปล่ียนเวรวันหยุดราชการ ขอความร่วมมือให้เขียนบันทึกตามแบบฟอร์มและขออนุญาตก่อน 
10)  ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรวันหยุดราชการ 
11)  งานนักศึกษาวิชาทหารจะมีการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 1 และรายงานตัวของชั นปีท่ี 2-3 ใน

วันท่ี 21 พฤษภาคม 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรือ่งอื่นๆ  

- ไม่มี 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑2.00 น. 
    

 นางสาธร  ธูปพุฒซา             ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม              
นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


