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ระเบียบวาระการประชุมครูโรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 

ครั้งท่ี 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

วันจันทร ท่ี 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ.หองประชุมหลวงพอปาน 3 

--------------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ                        

        1.1 สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หามใชกัญชาหรือกัญชงกับนักเรียนหรือ

บุคลากรโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลตอการพัฒนาสมองของนักเรียนหรือบุคลากร 

          1.2 หามมิใหนักเรียน หรือบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใชกัญชา

หรือกัญชง เพ่ือการนันทนาการใด ๆ เพราะอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพไดท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว เชน อาการทางจิต

และระบบการทำงานตาง ๆ ของรางกาย 

  1.3 ใหผูบริหารสถานศึกษากำกับควบคุมรานคาท่ีจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษาในสังกัด

และกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชงอีกท้ัง หามไมให

นักเรียน หรือบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ีมีการผสมสวนใด  ๆ 

ของกัญชาหรือกัญชงเขามาบริโภคในสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการอยางเด็ดขาด   

  1.4 ใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน การฝกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชกัญชา

หรือกัญชง และสิ่งอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชสารสกัดจากทุกสวนของพืชกัญชาหรือกัญชงท่ีเกินปริมาณตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขประกาศกำหนดใหแกนักเรียน บุคลากร ผูปกครอง ประชาชน หรือชุมชนท่ีอยูหรืออาศัยบริเวณใกลเคียงกับ

สถานศึกษาเพ่ือสรางสังคมท่ีปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง 

  1.5 การใชกัญชาหรือกัญชงเพ่ือการรักษาตองอยูภายใตการควบคุมของแพทย หรือการใชกัญชาหรือกัญชง  

เพ่ือการศึกษาวิจัย ตองอยูภายใตการกำกับควบคุมและดูแลอยางใกลชิดของผูบริหารสถานศึกษานั้น ๆ 

  1.6 นอกจากแนวทางท่ีกำหนดไวผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

อาจออกมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได ท้ังนี้เพ่ือใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ๆ ได 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครูโรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ครัง้ท่ี 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2565  

            วันจันทร ท่ี 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ หองประชุมหลวงพอปาน 4 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  
         

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่อง   

3.1........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

3.2........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

 

 
  



ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

  กลุมบริหารวิชาการ แจงเรื่อง 

  4.1 วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565 คาบชุมนุมขอใชเพ่ือแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติดใหจบ 

  4.2 การสงขอสอบ 

  4.3 การเตรียมรับการประเมิน OBECQA ภายในเดือนกันยายน 2565 

  4.4 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid เนื่องดวยสถานการณ COVID-19 

  4.5 การทำ OBEC Awards ของครู 
 

 กลุมบริหารท่ัวไป แจงเรื่อง   
  4.1 กรุณาแจงจุดเสียหาย ชำรุดเพ่ือการดำเนินการแกไข โดยแจงไดท่ีรองผูอำนวยการธรรศกร ดิษฐสุวรรณ

และครูชรินทร ศิริพันธ 

  4.2 การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในโรงเรียน และยังคงใชการระมัดระวัง  

ตามมาตราการปองกัน COVID-19 เนื่องจากการระบาดเพ่ิมเติม 

  4.3 เดือนกรกฎาคมจะมีงานท่ีตองใชสถานท่ี เชน งานเฉลิมฯ ร.10, เตรียมสถานท่ีทอดผาปาการศึกษา ฯลฯ
  

  กลุมบริหารกิจการนักเรียน แจงเรื่อง 

  4.1 ครูท่ีปรึกษาชวยดูแลพฤติกรรมนักเรียนอยางเขมขน เนื่องดวยปญหา เชน การทะเลาะวิวาท, ขาดเรียน 

และสารเสพติด เปนตน โดยอาจอางถึงการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

  4.2 การดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง เชน สรุปการประชุมผูปกครอง, การเยี่ยมบาน

นักเรียน, SDQ, คัดกรอง เปนตน 

  4.3 กิจกรรมภายใตงานกิจการนักเรียน เชน กีฬาตานภัยยาเสพติด, กิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมสภานักเรียน  

  4.4 การใชงานระบบ Student Care 

 

  กลุมบริหารงบประมาณ แจงเรื่อง 

  4.1 การเก็บคาบำรุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

  4.2 การเก็บเงินคาใชบริการ STUDENT CARE ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

  4.3 ผาปาการศึกษา ประจำป 2565 

  4.4 รูปแบบการใชงบประมาณเพ่ือซ้ือของตามกิจกรรมท่ีทำได/ไมได 
 

  กลุมบริหารงานบุคคล แจงเรื่อง 

  4.1 การสแกนใบหนาครู เริ่มวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป 

  4.2 วันพุธ ท่ี 27 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ  
   

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

5.1........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

5.2........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

5.3........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 



 

 
  
 

รายงานการประชุมครู 
 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
ครั้งที่  4  ประจำเดือน มิถุนายน  2565 

วันจันทร์ ที่  13  มิถุนายน  2565  เวลา 15.30 น.  ณ.ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 4 
         ------------------------------------------------------------------------------   

 

ประธานการประชุม  

 นายวิสูตร  ยอดสุข                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  
                                                                     

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
1.  นางนงค์นุช  ภูม ี   2. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ      
3. นางหัสยา  โภทชงรัก  4. นายภารดา  ศิลป์ชัย  
5. นายชรินทร์  ศิริพันธ์   6. นางเกษอนงค์  ทรงขำ  
7. นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล   8. นางสาววราพร เทพาลุน  
9. นางรำเพย  สิงห์น้อย  10. นางพัชรี  คงเมือง  
11. นางสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์  12. นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง 
13. นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์  14. นายบุญเลิศ  นิยมรัตน 
15. นางสาวปาริชาต ปั้นแพทย์  16. นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม 
17. นายประกิจ  สัมฤทธิ์ผล  18. นางสาวขวัญสุวัฒน์ วิจิตรกวี  
19. นางสาวพูลทรัพย์ ภูนุช   20. นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์  
21. นางประไพศรี  พรมรัตน์  22. นางสาวอัญชลี มั่นน้อย   
23. นายอุกฤษฎ์           หาไชย   24. นายนรินทร์  มิถุนดี 
25. นายโกวิท           พัฒนประเสริฐ  26. นางวีรยา  ภู่ประดิษฐ์ 
27. นางสาวปนัดดา จำปาทอง  28. นางสาวสุกันญา ขันทองดี 
29. นางสาววิลาวัลย ์ ร่วมทวี   30. นายสมหวัง  นาคคล้าย 
31.  นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ  32. นางสาวอิศรา ใจสอน 
33.  นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม   34. นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ 
35.  นางสาววรรณพร พรหมศิริ  36. นายนพกร  สิรินพมณี 

  37.  นางสาวอรวรรณ์ แพนลำ   38. นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย  
  39.  นายพชร  ประปุนไร่  40. นางสาวเพ็ญนีติ์ ศรีเจริญสุข 

41.  นางสาวสุพัตรา ทองดี   42. นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง 
43.  นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  44. นายวัชรพล  ศรีพรม   
45.  นางสาววศิมน  สุขอนันต์  46. นายณัฐวุฒิ  จงจิต 
47.  นางสาวสุวิมล  พลค้อ   48. นางสาวอาทิตยา ลาหลง 

  49. นางสาวชัญญานุช หาญมนต์  50. นางสาวศศิธร ทองอินที 
         /51. นางสาวอภิญญา… 
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51. นางสาวอภิญญา เมืองพงษา  52. นางสาวอนุธิดา บุตรสัมฤทธิ์ 
53. นายธนกิจ  ทิพย์สิงห์  54. นายกิจกมล  อัญญะพรสุข 
55. นางสาววชิรา  สร้อยสน  56. นายเอื้ออังกูร แท่งทอง 
57. นางสาวภาวิน ี  มาลีหวล   58. นางสาวอาริยา ชินโน  
59. นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  60. นายจุติพร  แก้วสุวรรณ 
61. นางสาวสุปรีญา สนธ ิ   62. นายธนพล  ปิ่นสมบูรณ์ 
63. Ms. Faith Bandales Archeta   64. Mr. Alexis Jarylson Yacapin Medina 
  

ผู้ไม่มาเข้าร่วมการประชุม     
      1. นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม  ลากิจ 
   2. นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์ ลากิจ 
   3. นางพรเพ็ญ  รจนากร  ลากิจ 
   4. นางสาวโศภิตา มีแก้ว  ลาป่วย 
   5. นางสาวสุดคนึง เดชดัง  ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม 
   6. นายดนัย  ศิลาวงศ์  ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม 
   7. นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว  ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเน้นย้ำความปลอดภัยในภาคเรียนที ่ 1           
ปีการศึกษา 2565 โดยเฉพาะ เรื่อง ปัญหาสารเสพติด สุขภาพ เป็นต้น 
  1.3 ครูทำความเข้าใจกับนักเรียน เรื่อง สารเสพติด 
  1.4 วันที่ 19 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1   
ประจำปีการศึกษา 2565 
  1.5 ขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมกันรับการประเมินภายนอก โดย สมศ. รอบท่ี 4 (การตรวจเยี่ยมผ่าน
ทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการให้ทางโรงเรียนตรวจสอบและกำกับ
นิเทศการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Active Learning” โดยให้คณะผู้บริหารเข้านิเทศการสอนแบบ       
ไม่เป็นทางการ 
  1.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมอบหมายให้โรงเรียนรับผิดชอบ      
ในการตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่ โดยมอบหมายให้ผู ้อำนวยการดำเนินการตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
   

ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุมครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์     
   ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 4 
                               รับรองรายงานการประชุมครโูรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3.... 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่อง   
  ผู้อำนวยการ 
  ขอขอบคุณครูปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการเวรรักษาการณ์  
 
                     

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ผู้อำนวยการ แจ้งเรื่อง 
  4.1 เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19  
  4.2 กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ผู้อำนวยการจะเชิญชวนผู้ปกครองร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา 
  4.3 ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาติดตามการชำระค่าบำรุงการศึกษา         
  4.4 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีการเรียนเฉลี่ย 3.80 ขึ้นไป    
  4.5 การเก็บเงินค่า STUDENT CARE ภาคเรียนละ 200 บาท โดยผู้อำนวยการจะดำเนินการชี้แจง
รายละเอียดในกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
  4.6 การแต่งกายของครูให้ใช้ดุลยพินิจในการแต่งกายให้เหมาะสม   
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

                   รองผู้อำนวยการ  
                    นางนงค์นุช  ภูมี  แจ้งเรื่อง 
  4.1 โครงการรอรับการประเมิน 
   - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ดำเนินการส่งเอกสารสมัครครบถ้วนเรียบร้อย 
   - โครงการโรงเรียนคุณธรรม กำลังดำเนินการ 
   - OBACQA รอกำหนดวันเวลารับการประเมิน 
  ทั้งสามโครงการอยู่ระหว่างการรอรับการประเมิน โดยขอความร่วมมือทำแผนบูรณาการเกี่ยวกับ
วิถีพุทธ คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรต่อต้านทุจริต จำนวน 1 แผน โดยส่งเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
  4.2 การนิเทศการสอน มีข้ันตอนดังนี ้
   - ครูลงตารางนิเทศ 
   - คณะกรรมการเข้านิเทศตามตาราง โดยการประเมินเป็นการประเมินร่วมกันระหว่าง     
ผู้นิเทศการสอนและผู้รับการนิเทศการสอน โดยผู้นิเทศการสอนจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในคาบนั้น ๆ  
   - หลังจากการประเมินเสร็จสิ้น ผู้นิเทศการจะหาจุดเด่น/จุดแข็ง ของผู้รับการนิเทศ และ
แจ้งให้ผู้รับการนิเทศการสอนรับทราบ พร้อมรับฟังสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ 
   - สรุปผล/ลงนาม/สรุปรายงาน 
  4.3 การแก้ไขผลการเรียน หัวหน้างานวัดผลการเรียนรู้ดำเนินการสรุปผลการแก้ไขผลการเรียน
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเป็นเอกสารแจกให้ครูทุกท่าน 
  4.4 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ขอให้ครูแจ้งผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียน เช่น ไม่รับผิดชอบตนเอง ต่อการเรียน การมาเรียน เป็นต้น 

/4.5 ปฏิทินวิชาการ... 
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  4.5 ปฏิทินวชิาการ 
   - วนัที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
   - วันที่ 20 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2565 จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
   - วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

   - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่งผลการสอบแก้ตัว 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ  แจ้งเรื่อง 
  กลุ่มบริหารทั่วไป 
  4.1 งานอาคารสถานที่  
   - หากพบการชำรุดเสียหายของห้องเรียน อุปกรณ์ภายในห้องเรียน สามารถแจ้งกับกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
   - จัดเตรียมสถานที่พร้อมรับฤดูฝน (รูรั่ว/ทางระบายน้ำ/เครื่องสูบน้ำ) 
   - ตรวจเช็คระบบน้ำดื่ม โดยดำเนินการเกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำเพ่ือให้นักเรียนและครู
สามารถดื่มน้ำได้ และระบบไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 
  4.2 งานชุมชนสัมพันธ์ 
   ขอบคุณการเข้าร่วมงานหลายกิจกรรม อาทิเช่น งานเปิดอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองด่าน งานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดโคธาราม เป็นต้น 
  4.3 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
   - ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 สามารถใช้งานได้แล้ว โดยแจ้งขอใช้งานได้ที่ครูสมโภชน์ สามชูสินธุ์ 
  4.4 งานอนามัยโรงเรียน 
   - ขอบคุณครูที่ช่วยกันเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19  
   - งานอนามัยโรงเรียนได้รับหน้ากากอนามัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหนึ่ง หากครูท่านใดต้องการสามารถขอรับได้ที่ครูอิศรา ใจสอน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
   

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งเรื่อง 
  4.1 ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเน้นย้ำปัญหาเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน 
   - ทรงผม/สีผม 
   - การแต่งกาย/เครื่องแบบ 
   - การสูบบุหรี่/เฝ้าระวังเรื่องใบกระท่อม/กัญชา 
   - ปัญหาการทะเลาะวิวาท   
  4.2 กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565 
   - วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดได้ลงไว้ในไลน์ของ
โรงเรียน 
 

/- วันที่ 19... 
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   - วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ฝากครูที่ปรึกษาประจำชั้นพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่อง พฤติกรรมนักเรียน 
   - ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ขอความร่วมร่วม
ครูที่ปรึกษาประจำชั้นดูแลนักเรียนระหว่างแข่งขันและสร้างความตระหนักถึงเรื่องน้ำใจนักกีฬา 
  4.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
   - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)/คัดกรอง สามารถใช้ระบบ STUDENT CARE 
ร่วมด้วยได ้
  4.4 ระบบ STUDENT CARE  
   - ติดตั้งและใช้งานภายในสัปดาห์นี้ 
   - เก็บตกนักเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปแบบนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  นายภารดา  ศิลป์ชัย แจ้งเรื่อง 
  กลุ่มบริหารงบประมาณ แจ้งเรื่อง 
  4.1 การจัดหาเงินซื ้อเสาเข็มเพื ่อตอกถึงดินดานสำหรับอาคารหลังใหม่ที่ได้ร ับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ชนิดอาคารเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด 24 ห้องเรียน โดยการจัดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 5 
สิงหาคม 2565 
  4.2 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ครูที่ปรึกษาแจกใบฎีกาผ้าป่าการศึกษา ให้กับนักเรียนในชั้นเรี ยน
และแจ้งให้นักเรียนช่วยกันหา ประธาน/รองประธาน/กรรมการ แล้วให้นำส่งโรงเรียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
หากชั้นเรียนสามารถระดมเงินได้สองแสนบาทขึ้นไปโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำโล่เกียรติยศให้ 
  4.2 กลุ ่มบริหารงบประมาณจะแจกรายชื ่อให้กับนักเรียนที ่ยังค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา            
ครูที่ปรึกษาประจำชั้นสามารถ ให้ผู้ปกครองผ่อนจ่ายพอครบจำนวนแล้วให้รวบรวมส่งทางการเงินหรือส่งที่การเงิน 
  4.3 การออกใบเสร็จ การเงินจะมีคำอธิบายหรือชี้แจงไปกับเล่มใบเสร็จ ขอให้คุณครูช่วยอ่านและ
ทำความเข้าใจ เนื่องจากที่ผ่านมามีการออกใบเสร็จผิดเป็นจำนวนหลายห้อง 
  4.4 งานแผนงานจะส่งรูปแบบการสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2565 ลงในไลน์ของโรงเรียน 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่อง 
  4.1 การประเมินครูผู ้ช ่วย 2 ท่าน คือ 1. นางสาวชัญญานุช หาญมนต์ กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศและ 2. นางสาวอภิญญา เมืองพงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อปาน 4 
  4.2 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน PA ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  4.3 ครูเขียนใบลาป่วย ลากิจ ขอให้ครูกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ลาแล้วติดต่อได้ที่ไหน อาจจะเขียน
เป็นสถานที่บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่วนการลาครั้งสุดท้ายหากครูจำไม่ได้ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจะ
ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ 
 
           /4.4 ข่าวสาร…  
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  4.4 ข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งให้ครูทราบทางกลุ่มไลน์ของโรงเรียน 
หากเป็นเอกสารด่วนมากจะแจ้งให้ครูที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยตรง เอกสารต่าง ๆ ที่แจ้งให้ทราบแล้วครูท่านใดสนใจ      
ขอรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4.5 ครูเขียนใบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน ขอให้ครูกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงาน ลงนามอนุญาต เป็นต้น เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถส่งเอกสารได้ที่งานธุรการหรือ
กลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
  4.6 การแต่งกายของครูชายและครูหญิง แต่งตามระเบียบของโรงเรียน 
  4.7 กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัล
ธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ครูสุภัค ชุ่มบริบูรณ์ 
 
  ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  นางสาวอรวรรณ์   แพนลำ   แจ้งเรื่อง  
  5.1 การจัดทำโล่เกียรติยศในการทอดผ้าป่าการศึกษาออกในนามบุคคลหรือห้องเรียน 
  5.2 การที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นแจกใบฎีกาผ้าป่าการศึกษาให้กับนักเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 
นั้น ได้มีการแจ้งให้นักเรียนรับทราบแล้วหรือยัง 
  5.3 ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ใบรายชื่อฎีกาผ้าป่าการศึกษาคือใคร 
  5.4 การเก็บเงินค่าระบบ STUDENT CARE อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงบประมาณ
หรือ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  5.5 กรณีท่ีนักเรียนค้างค่าบำรุงการศึกษากับการจ่ายค่าระบบ STUDENT CARE ต้องดำเนินการ
ตัดยอดในส่วนไหนก่อน 
 

  ผู้อำนวยการ แจ้งเรื่อง 
  5.1 การเก็บเงินค่าระบบ STUDENT CARE โดยออกใบเสร็จของโรงเรียน ทางโรงเรียนออกคำสั่ง
ให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเป็นผู้รวบรวม ส่วนการชี้แจงผู้อำนวยการจะแจ้งในกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   
  5.2 กรณีท่ีนักเรียนค้างค่าบำรุงการศึกษากับการจ่ายค่าระบบ STUDENT CARE ต้องดำเนินการ
ตัดยอดในส่วนค่าระบบ STUDENT CARE ก่อน 
 

  นายภารดา  ศิลป์ชัย แจ้งเรื่อง 
  5.1 การจัดทำโล่เกียรติยศในการทอดผ้าป่าการศึกษาออกในนามห้องเรียนเนื่องจากเป็นรวบรวม
การทำบุญจากนักเรียนทั้งชั้นเรียน 
  5.2 ครูที่ปรึกษาประจำชั้นแจกใบฎีกาผ้าป่าการศึกษาให้กับนักเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 
นั้นทางกลุ่มงานบริหารโดยรองผู้อำนวยการนงค์นุช ภูมี จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักเรียนหลังจากเสร็จสิ้น
พิธีหน้าเสาธง 
  5.3 ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ใบรายชื่อฎีกาผ้าป่าการศึกษากลุ่มบริหารงานจะดำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานขึ้นใหม่ 
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  5.4 การเก็บเงินค่าระบบ STUDENT CARE อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรับผิดชอบร่วมกันโดยออกคำสั่งให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเป็นคนเก็บรวบรวมเงิน 
จำนวน 200 บาทต่อภาคเรียน โดยออกใบเสร็จของโรงเรียน 
   

   นางสาวปนัดดา  จำปาทอง แจ้งเรื่อง 
  ขอความอนุเคราะห์ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดตั้งคณะทำงานเพ่ิมในส่วน
การเก็บเงินระบบ STUDENT CARE โดยเฉพาะ 
   
เลิกการประชุมครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เวลา 17.48 น. 
 
      
      (นางสาววชิรา  สร้อยสน)         (นางเกษอนงค์  ทรงขำ)                     (นายภารดา  ศิลป์ชัย) 

        ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม    รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
                                                                              ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 

        


