
 

 
  
 

รายงานการประชุมทีมบริหาร 
 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

ครั้งที่  4  วันอังคาร ที่  23  สิงหาคม  2565  เวลา 9.00 น.   
         ------------------------------------------------------------------------------   

 

ประธานการประชุม  

 นายวิสูตร  ยอดสุข                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  
                                                                     

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
1.  นางนงค์นุช  ภูม ี
2.  นายภารดา  ศิลป์ชัย 
3.  นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ 
4.  นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง 
    

ผู้ไม่มาเข้าร่วมการประชุม     
     -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 กระทรวงศึกษาธิการเน้นย  า เรื่อง การสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Active Learning” 
ซึ่งทางโรงเรียนได้อบรม วPA (Performance Agreement : PA) เรียบร้อยแล้ว 
  1.2 การใช้โปรแกรม Student Care ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  1.3 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลด์ ปีงบประมาณ 2565 
   

ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุมครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์     
   ครั งที่ 3 วันจันทร์ ที ่4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 9.30  น. ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 1 
รับรองรายงานการประชุมทีมบริหารโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

   
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่อง   
  ผู้อ านวยการ 
  3.1 ติดตามยอดร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพ่ือน ามาบริหารจัดการตาม
วัตถุประสงคต์่อไป 
  3.2 การแข่งขัน/เตรียมความพร้อม กีฬาฟุตซอล ปดอ.คัพ ที่สนามฟุตซอลคุณชานนท์ 
  3.3 การเตรียมงานศิลปะหัตถกรรม โดยแจ้งให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพประสานกับ
กรรมการเคลื่อข่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี หรอืวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
 
                     



2 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา   
   
 

  ผู้อ านวยการ 
  -ไม่มี-  
 
 

                   รองผู้อ านวยการ  
                    นางนงค์นุช  ภูมี  แจ้งเรื่อง 

4.1 การด าเนินการกรอกข้อมูล กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษา ด้านต่างๆ ดังนี  
ด้านความปลอดภัย มอบกลุ่มบริหารทั่วไป/รองทรรศกร มีทั งหมด 3 ข้อ  

1. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
โรคภัยและภัยพิบัติ 

2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย 
3. สร้างภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต 

ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มอบวิชาการ/รองฯนงค์นุช ตั งแต่ข้อที่ 4 – 6  
4. จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนอย่างเสมอภาคครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั งผู้ เรียนทั่วไป ผู้ เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษและผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (เด็กพิการเรียนร่วม) ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ส่วนข้อที่ 7 ขอประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะ  

 7. ดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ช่วยดเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่รบบการศึกษา 
ด้านคุณภาพ มอบวิชาการ/รองฯนงค์นุช ตั งแต่ข้อ 8 -10  
 8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 
 9. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ส่วนข้อ 11 มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล/รองฯภารดา 
 11. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
 ด้านประสิทธิภาพ มอบกลุ่มบริหาร ครูมลัยพรเป็นเลขานุการ  
 12. บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ13 
 13. น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

งานประกันคุณภาพ ข้อ14 
 14. เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

งานนิเทศและวิจัย ข้อ15 
 15. สร้างวัฒนธรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั นเรียน 
 
 
 
 

/4.2 การเตรียมการ.... 
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4.2 การเตรียมรับการประเมิน OBECQA ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

แจ้งว่า มีการเลื่อนการประเมินออกไป 
  4.3 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งปัจจุบัน      
มีผู้ติดเชื อเพ่ิมมากขึ น ดังนั นขอให้ครูเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid 

4.4 การเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายศากยบุตร ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ในวันที่ 27-28 
สิงหาคม 2565 

 
รองผู้อ านวยการ 

นายภารดา  ศิลป์ชัย  แจ้งเรื่อง 
  4.1 การประเมิน วPA เป็นรูปแบการประเมินออนไลด์ การส่งเอกสารการประเมิน การด าเนินการ
ประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง และวิธีการส่ง POWER POINT เพ่ือรวบรวมส่งกรรมการประเมิน ส่งได้ที่กลุ่ม
ไลด์โรงเรียน 
  4.2 การพิจารณาความดีความชอบ ให้ดีเด่นทุกคน  

4.3 การส่งหนังสือไปตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ เพ่ือขอสนับสนุนเงินในการแข่ง ฟุตซอล ปดอ.คัพ 
4.4  การน าคณะครูไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
รองผู้อ านวยการ 

นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ แจ้งเรื่อง 

  4.1 กรุณาแจ้งจุดเสียหาย ช ารุดเพ่ือการด าเนินการแก้ไข โดยแจ้งได้ที่รองผู้อ านวยการธรรศกร 
ดิษฐสุวรรณ และครูชรินทร์ ศิริพันธ์ 
  4.2 การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของพื นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และยังคงใช้    การ
ระมัดระวัง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 เนื่องจากการระบาดเพ่ิมเติม 
  4.3 ครูที่ปรึกษาช่วยดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างเข้มข้น เนื่องด้วยปัญหา เช่น การทะเลาะวิวาท , 
ขาดเรียน และสารเสพติด เป็นต้น โดยอาจอ้างถึงการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
  4.4 การใช้งานระบบ Student Care ครูแจ้งนักเรียนสแกนหน้าทุกวันทั งตอนเข้าเรียนและออก
จากโรงเรียน หากนักเรียนไม่สามารถสแกนได้ครูสามารถใส่ข้อมูลให้นักเรียนได้ผ่านระบบ Student Care 
 

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 
  -ไม่มี-  
เลิกการประชุมครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เวลา 11.00 น. 
 
 
    (นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง)                                      (นายภารดา  ศิลป์ชัย) 
 ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 

 
 
       (นายวิสูตร  ยอดสุข) 

         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

        


