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รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ครั้งท่ี 4 / 2562 
วันท่ี  11 กรกฎาคม 2562 เวลา  14.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 

ประธานการประชุม นายประทนิ เหลืองทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้มาประชุม  คณะครู     ๘6 คน 
   พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง      4  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นางเบญจมาศ สุขเจริญ ลาป่วย 
   2. นางสาวปิยพร  ยะตัน  ลากิจ 
   3. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน ไปราชการ 
   4. นายสมชาย  ศรีฉ  าพันธ์ ไปราชการ 
เปิดประชุมเวลา            เวลา  14.3๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 แสดงความยินดี และขอต้อนรบับุคลากรใหม่ของโรงเรียน ครูชาวจีน 2 คน Miss Jin Jin, Miss Jaing 

Fugin และครูวรัตมฐ์นัน  มีชาญเชี ยว 
1.2 นายประสิทธ์ิ อินวรรณา รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จ.แพร่) 

รักษาการในต าแหนง่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปฏิบัติหน้าที ตั้งแต่ 4 
กรกฎาคม 2562 

1.3 การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 

1.4 ขอขอบคุณคณะครูที ให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมต่างๆ ที ผ่านมา ได้แก่  พิธีไหว้ครูประจ าปี 2562,  
การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA)  28 มิถุนายน
2562, การประเมินโครงการ โรงเรียนปลอดบหุรี และแอลกอฮอล์  4 กรกฎาคม 2562 

1.5 การรายงานข้อมลูโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (10 มิถุนายน 2562)  นักเรียน 1,792 คน (44 ห้อง), 
ครู 90 คน,  ลูกจ้างประจ า 1 คน, ลูกจ้างชั วคราว 16 คน,  ครูต่างชาติ 2 คน สพม.40 เกลี ยอัตราก าลัง
พนักงานราชการ นายสุรศักดิ์ รัตนสุก  ค.บ.วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวังพกิุลพทิยาคม โดยให้ปฏิบัติหน้าที ที  
สพม.40 
ข้อมูลปจัจบุัน ณ วันที  9 กรกฎาคม 2562 มี  
     ครู 90 คน (ผู้บรหิาร 5 คน ครู 85 คน) 
     พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน 
     ครูต่างชาติ 4 คน  ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน 

ครูธุรการ 1 คน   ลูกจ้างประจ า 1 คน  
ลูกจ้างชั วคราว 16 คน    รวม 117 คน 
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1.6 คุรุสภาประกาศคัดเลือกบุคคลเพื อรบัรางวัลคุรสุภา ประจ าปี 2562, รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2562,
รางวัลครผููส้อนดีเด่น ประจ าปี 2562, โครงการ “ครูดีไม่มอีบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที  ๙) และ
โครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” หมดเขตการรบัสมัครในวันที  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และครูดีในดวงใจ 
หมดเขต 1 สิงหาคม 2562 

1.7  จังหวัดเพชรบรูณ์ร่วมกบัมลูนิธิเผยแผ่ศาสนาและพฒันาคุณภาพชีวิต ก าหนดให้มีการจัดงาน“วัฒนธรรม 
ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสใหเ้ยาวชนในพื้นที จังหวัดเพชรบูรณ์” ข้ึนระหว่างวันที  ๖ – ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โรงเรียนได้รบัการสนบัสนุน ใหเ้ข้าร่วมงานในวันที  7 สงิหาคม 
2562 นักเรียนจ านวน 100 คน  ครูผู้ควบคุม 10 คน และงบสนับสนุน 7,000 บาท 

1.8  โรงเรียนได้รับคัดเลือกใหเ้ข้าร่วมงานชุมนมุยุวกาชาดทั วประเทศ เฉลมิพระเกียรติเนื องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ระหว่างวันที  19 – 24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
จ.ชลบรุ ี

1.9  จังหวัดเพชรบรูณ์ แจ้งวันหยุดราชการในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื อเป็นการดูแลความ
เรียบร้อยในห้วงวันส าคัญของชาติ  ได้แก่ 
     วันอังคารที  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – วันอาสาฬหบูชา 
     วันพุธที  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – วันเข้าพรรษา 

วันอาทิตย์ที  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - วันหยุดชดเชย 

     วันจันทร์ที  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
วันแม่แห่งชาติ 

1.10 ก าหนดการเกษียณอายุผู้บริหาร สังกัด สพม.40  
     12 กนัยายน ๒๕62 - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบรูณ์  
     14 กันยายน ๒๕62 - รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์    
     19 กันยายน ๒๕62 -  รร.เมอืงศรเีทพ   
     20 กันยายน ๒๕62 - รร.บึงสามพันวิทยาคม  
     25 กันยายน 2562 - รร.ดงขุยวิทยาคม  
     26 กันยายน 2562 - รร.ซับบอนวิทยาคม  
     27 กนัยายน ๒๕62 - หล่มสักวิทยาคม    
     30 กนัยายน ๒๕62 - รร.เพชรพิทยาคม และ รร.ศรีเทพประชาสรรค์  
ในส่วนของโรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์ ที ประชุมมีมติจัดในวันที  24 กันยายน 2562 

1.11 สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอัตราการแพร่ระบาดมากเป็น 
อันดับ 1 ในภาคเหนือ ประมาณ 700 คน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ขณะนี้พบ 24 คน 

1.12 การแข่งขันกีฬาออมสิน โรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 3 ประเภท คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล และ 
วอลเลย์บอล ก าหนดการแข่งขันระหว่างวันที  16 – 19 กรกฎาคม 2562 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2562 
มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 3/2562 
มติท่ีประชุม ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณาด าเนินการ 

4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. การสอบกลางภาคเรียนที   1/2562  ระหว่างวันที   25 - 26  กรกฎาคม  2562 ครูพิพฒัน์ แจ้งว่า 
ตรงกบักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผอ.จึงเสนอให้เลื อนมาเป็นวันที  24 – 25 กรกฎาคม วิชาการแจ้งว่าใหม้ีการสอบในตารางเฉพาะ 5 วิชา
หลัก และกรอกคะแนนช่วงก่อนกลางภาค และกลางภาคลงระบบ ภายใน 15 สิงหาคม 2562 
2.  การสอบแบบ Online จะถอดบทเรียนและเริ มในกลุ่มที สอน Computer ตัวแทนกลุ่มสาระ และครู
ผู้สนใจ 
3. กิจกรรม  PLC โรงเรียนได้จัดตาราง PLC ในคาบที  9 ของวันจันทร์ และวันศุกร์ โดยก าหนดภาคเรียน 
ละ 40 ชั วโมง 
4.  การติดตั้ง free Wifi ของบริษัททรู มอบค่าไฟใหโ้รงเรียนปีละ 12,000 บาท ติดตั้ง 20 จุด              
ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัททรจูะจัดติววิชาภาษาอังกฤษ  ให้นักเรียนช้ัน ม.3, ม.6 เป็นเวลา 1 วัน ในช่วง
เดือนสงิหาคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเป็นติวเตอรจ์ากช่อง True ปลูกปัญญา และมอบ SIM Card ให้
นักเรียน  ม.3,  ม.6  ทุกคน  สามารถใช้  Internet นาน 30 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในจังหวัดเพชรบรูณ์
ได้รับการสนบัสนุน 5 โรงเรียน โรงเรียนนิยมศิลป์จะจัดกจิกรรมในวันที  23 สงิหาคม 2562 โดยช่วงเช้า
ส าหรับ ม.ต้น และช่วงบ่ายส าหรบั ม.ปลาย ผอ.ฝากให้พิจารณาเรื องความคุ้มค่าไฟฟ้า มีสญัญาผูกพัน
หรือไม่ เพื อใหเ้กิดประโยชน์มากที สุด 
5. ขอความร่วมมือในการการบันทึกการเข้าสอนของครูผูส้อน  
6.  การนเิทศการสอน มีแบบนเิทศที เว็บไซต์ของโรงเรียน การนิเทศอาจจบัคู่นิเทศ หรือจับกลุ่มนเิทศ 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. การสง่โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้  

-  โครงการสอน ฝากหัวหน้ากลุม่สาระในการตรวจสอบและติดตามการสง่ 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ง 3 ครั้ง   ครั้งที  1   5 กรกฎาคม 2562 

          ครั้งที  2   7 สิงหาคม 2562 
     ครั้งที  3  6 กันยายน 2562 

8. การจัดกจิกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย วันที   31 กรกฎาคม 2562 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

9.1 ขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้บงัคับบญัชาลูกเสอืที ให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ                   
พิธีทบทวน ค าปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติที ผ่านมา 
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9.2 การด าเนินการจัดกิจกรรมเพื อสงัคมและสาธารณประโยชนป์ี 2562 

9.2.1 กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์  ระดับ  ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 
9.2.2 กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์  ระดับ  (IS3)  ม.3, ม.6 

9.3 การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ มเวลารู้  ขอความร่วมมือครผูู้จัดกจิกรรมได้บันทึกภาพในการจัด
กิจกรรมไว้เพื อสรุปเลม่รายงานการจัดกจิกรรมในช่วงปลายภาคเรียน 

10. งานแนะแนว  
-  การมอบทุนการศึกษา 
-  กยศ.  มีนักเรียนที ยื นกู้ทั้งหมด  78  คน  ได้รับอนุมัติ  77  คน 

11. งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้องมกีารประเมินภายนอก รอบ 4 ภายในปี พ.ศ. 2563 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.2 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
1. งานธนาคารโรงเรียน ฝากครูที ปรกึษา เซ็นรบัทราบบนใบถอนเงิน นักเรียนทุน เพื อไปจ่ายค่าเทอม 

 2. งานโภชนาการ จะท าการตรวจสอบความสะอาดมือและภาชนะ ของร้านค้าโรงอาหาร ตามมติที  
ประชุมปลายในเดือนนี ้ 
3. งานอนามัยโรงเรียน แจ้งนกัเรียนให้น ายาทากันยงุ สเปยร์ฉีดกันยุง มาทาที โรงเรียน 
4. งานอนามัยโรงเรียน แจ้งแนวปฏิบัติ  
    1)  เบิกเงินค่าเยี ยมนักเรียนป่วย ติดต่อรบัได้ที ครูกนกนษิฐ์ รายละ 300 บาท  
    ๒)  การเบิกเงินค่านอน รพ. แต่ละกรณี ดังนี ้

-  นักเรียนประสบอุบัติเหตุจะได้รายละ 500 บาท/คืน 
-  เจ็บป่วยทั วไปรายละ 300 บาท/คืน 
-  ครูได้เฉพาะอุบัติเหตุ 500 บาท/คืน 
-  นักเรียนติดต่อด้วยตัวเองได้ที  บริษัทวิริยะอุ่นใจ ตรงข้ามค้าไม้เก่า พร้อมน าใบรบัรองแพทย์

ที ระบุวันนอนตัวจรงิไปด้วย 
5. งาน สแกน ตูล Scan tool (ครูทิพวรรณ) 

-  แจ้งเอกสารการส่งตอ่ข้อมูลคัดกรองของปี 2561 ส่งใหท้ี ปรกึษาปี 2562 
-  แจ้งข้ันตอนการบันทึกข้อมูล สแกนตูล ปกีารศึกษา 2562 ซึ งข้อมูลเดิม สามารถโหลดได้

จากเว็บไซตโ์รงเรียน เพื อน ามาวิเคราะห์ คัดกรองนักเรียนได้ ก่อนการบันทึกข้อมลูใน Scan tool ครู
ต้องเยี ยมบ้านก่อน 
6. งานคะแนนความประพฤติ (ครูภัคธีมา) 

-  แจ้งผลคะแนนความประพฤตินักเรียนประจ าเดือน พ.ค.-เดือน มิ.ย.62 
-  แจ้งระเบียบแนวปฏิบัติของนกัเรียน เรื อง มาตรการลงโทษนักเรียน 
-  แจ้งข้ันตอนการบันทึกการลาโดยใช้โปรแกรมระบบดูแล ในโทรศัพทม์ือถือ โดย User 

name คือ  Teacher และ password คือ 12345  
- ครูชัชวานนท์เสนอแนะการเช็คชื อช่วงโฮมรูม สามารถใช้เครื องคอมพิวเตอรท์ี อยู่ประจ า

ห้องเรียนได้ และสามารถใช้เช็คเวลาเรียนได้  
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- ครูนิรามัยแจ้งการแกป้ัญหานักเรียนอาคารทบัทมิ โดยห้ามขึ้นอาคารเรียนช่วงพักกลางวัน 

7. งานกิจกรรมพิเศษ (ครูไพโรจน์) 
-  แจ้งเรื องประชุมเตรียมความพร้อมเพื อวางแผนงาน วันมุทิตาจิต ซึ งโรงเรียนก าหนดจัดใน

วันที  24 กันยายน จะมีการประชุมหารือในภายหลัง 
8. งานห้องเรียนสีขาว (ครูนิรามยั) มีคณะกรรมการตัดสิน 6 ระดับ ระดบัละ 2 คน โดยจะช้ีแจงและ 
ประชุมคณะท างานในสปัดาหห์น้า ให้นักเรียนแกนน า 4 ฝ่ายส่งเอกสารการด าเนินงานที ครูนริามัย 
ทุกต้นเดือน การประกวดมี 9 ตัวบ่งช้ี คือ 

- มีสัญลักษณ์สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
- แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 
- คติพจน์ประจ าห้อง 
- ตารางเรียน 
- เวรประจ าวันของห้อง 
- แหล่งเรียนรู้ (ใช้กระดานด าที จัดท าไว้ให้แต่ละหอ้ง) 
- โครงการปอ้งกันยาเสพติดในห้องเรียน 
- ห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
- บรรยากาศห้องเรียน สว่าง สะอาด น่าเรียน 

9. การใช้กล่องใส่โทรศัพท์ อยากให้ด าเนินการอย่างต่อเนื อง ครูชัชวานนท์ เสนอขอให้มเีพิ มเติมใน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้วย 
10. การแสกนบัตรนกัเรียน ซึ งนักเรียนบางคนยังไม่ได้บัตร หาย หรือตอ้งการแก้ไขให้แจง้ที ครทูวีศักดิ์ 
11. งานรับนกัเรียนมาสาย ครูภูเบศร์ หารือว่าปญัหาการมาสายของนักเรียนที ยังแก้ไม่ได้อาจ 
เนื องมาจากวิธีการลงโทษ อยากให้ปรับเปลี ยนวิธีลงโทษเพื อให้นักเรียนล าบากข้ึน เช่น การนั งสมาธิ  
โดยเพิ มระยะเวลาลงโทษตามปัญหา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
4.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ (การเงิน-พัสดุ งานอาคารสถานท่ี) 

1. ทบทวนการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
     1.1 รับรายงานประมาณการ พร้อมรายละเอียดวัสดุ อปุกรณ์ คุณลักษณะ ไม่ระบุยี หอ้จากกลุม่งาน 
     1.2 สืบราคา จาก บริษัท/ห้าง/ร้าน 
     1.3 ท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
     1.4 ด าเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพสัด ุ
     1.5 รายงานการขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจ้าง 
     1.6 ตรวจรับพัสดุ/การจ้าง  
     1.7 ส่งหลักฐานใบแจง้หนี้/ใบตรวจรับพสัดุ (ที คณะกรรมการตรวจรบัลงลายมือชื อ) 
หากเป็นพสัดุเฉพาะ อาจให้เจ้าของเรื องเป็นผู้ด าเนินการซื้อเองได้ 
2. ครูลดาวัลย์ แจ้งเรื องการเกบ็เงินค่าประกันชีวิต 
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3. ครูสถิตย์ แจ้งเรื องขณะนี้การด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในห้องเรียนทกุห้องมีไมโครโฟน  
และเครื องขยายเสียงแล้ว และจะด าเนินการให้ครทูี ปรึกษาแต่ละห้องด าเนินการเบิกต่อ และขอความ 
ร่วมมือในการก าชับนักเรียนในการใช้อุปกรณ์ เนื องจากบางห้องล าโพงแตกไปแล้ว โดยได้ท าสญัลกัษณ์ 
ไม่ให้ปรบัเสียงเกินขีดจ ากัดไว้ที อุปกรณ์แล้ว และฝากใหก้ าชับนักเรียนในอาคารทบัทมิเรื องการเก็บ 
รักษาไมโครโฟน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. ขอแสดงความยินดีเนื องในวาระคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงเรียนที มีวันเกิดช่วงเดือน มิถุนายน – 
กรกฎาคม และต้อนรับครูวรัตม์ฐนัน  มีชาญเชี ยว (ครูภูเบศร์) 
2. การขออนุญาตไปราชการ ให้แนบหนงัสือต้นเรื อง และหากต้องใช้รถส่วนตัวในการไปราชการให้ 
เขียนขออนุญาตใช้รถ (ตามแบบฟอร์ม เพื อขออนุญาตจากเขต สพม.40) และเมื อไปราชการสิ้นสุด 
แล้วให้รายงานผลการไปราชการกับกลุ่มบรหิารงานบุคคลดว้ย พร้อมทั้งแนบส าเนาเกียรติบัตรต่างๆ  
(ถ้ามี) ขอความร่วมมือด าเนินการท า 2 ชุด เพื อกลุ่มบรหิารงานบุคคลเก็บไว้ 1 ชุดเพื อรายงานเขต  
3. การเสนอบันทึกข้อความ/ค าสั ง  

- บันทึกข้อความ ให้เสนอตามล าดับข้ัน ผ่านงานสารบรรณ(ลงรับ) เสนอผ่านฝ่าย แล้วจึงมาที 
ครูภูเบศรเ์สนอ ผอ. และให้มาติดตาม (เมื อเรียบร้อยแล้วใหส้ าเนาเอกสารไว้ ตัวจริงให้ครูอรพิมพเ์กบ็
ใส่แฟ้ม) 

- การขอเลขค าสั ง ให้น าร่างมาให้ครูภูเบศรก์ลั นกรอง และให้สง่ส าเนาที งานค าสั งเพื อเก็บใส่
แฟ้มค าสั ง 
4. การขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 ผู้ขอรับการประเมินให้แจ้งที ครูภูเบศร์ 
5. การบันทกึเวลาปฏิบัติราชการ ต่อไปใช้การสแกนลายนิ้วมือ 
6. การด าเนินการ ครูดีศรีนิยมศลิป์ จะน ามาเป็นข้อมลูในการประเมิน ผอ. ช้ีแจงต่อไปจะปรับปรุง 
เครื องมือประเมินใหส้มบูรณ์มากขึ้น 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ  
                   มติท่ีประชุม  ไม่ม ี

 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑8.30 น. 

    

 นางสาธร  ธูปพุฒซา             ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม              
นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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