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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 
ครั้งที่ 1/2565 

วันอังคาร ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาการ 

------------- 
ผู้เข้าร่วมประชมุ    1. นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียน             
         2. นางฐาลินี  หีมหมะ  ต าแหน่ง     ครู คศ.1 

   3. นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   4. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย   ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   5. นางณัฐฐาพร  มาแดง  ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
   6. นางอนงค์  บัวศรี   ต าแหน่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   7. นายภูรภิัทร  ไฝทอง   ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
   8. นางสาวจารรุวรรณ เหาะวิหค  ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม     นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  ลากิจ 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเปิดภาคเรียน O-site/การตรวจATK ในวันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม        
พ.ศ. 2565 

 - โรงเรียนต้องผ่านการประเมิน Thai stop covid +  ทั้งหมด 44 ข้อ 

 - ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน ต้องได้รับการคัดกรองด้วย ATK ผลเป็นลบ ทุกคน 

 - ชั้นเรียนที่เปิดในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดังนี้ 

  ชั้นอนุบาล 2และ3 เปิดเรียนครึ่งวัน เริ่มเรียนเวลา 08.30 น.-11.30 น. 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6 เรียนเต็มวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.30 น.  

           โดยให้นักเรียนน าข้าวจากบ้านมารับประทานที่โรงเรียน 

-  ชั้นเรียนที่เปิดเรียน (O-site) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

ชั้นอนุบาล2 และ3 เริ่มเรียนเวลา 08.30 น. -15.30 น. 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เริ่มเรียนเวลา 08.30น.-15.30น. 

โดยโรงเรียนจัดท าอาหารกลางวันให้นักเรียน 

  1.2 การประเมิน OKRs ของสถานศึกษา 

  - วันที่ 20 เดือนมกราคม 2565 ผอ.สุภาพร บุญทวีประชุมร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - 

เดือนธันวาคม 2564 ให้ทางโรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน OKRs ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ภานในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
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มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/ 2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/ 2564 และติดตามงาน 
- แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ กลั่นกรองและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
  1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   1.1 วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00น.  นัดฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับ      

 ผอ.สุภาพร บุญทวี เพ่ือวางแผนงานวิชาการต่อไป 
  2) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

2.1 รายงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2564จั ดส่งภายในวันที่ 21 มกราคม 
2565 

   2.2 เอกสารการจัดซื้จัดจ้างร้านท าไวนิล 
   2.3 การจัดท าอาหารกลางวันในเดือนกุมภาพันธ์ จัดท าแบบจ้างเหมา 

3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3.1 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

(Performance Agreement : PA)  ปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   4.1 แผนการรับนักเรียน 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้แจ้งประกาศ เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2565 ได้ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนด
บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเสนอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ขอให้โรงเรียนเสนอแผนการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยผ่านกระบวนการประชุมจากองค์คณะบุคคลดังกล่าวข้าางต้น ภายใน

วันที่ 19 มกราคม 2565 

เสนอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

 -ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียนจ านวน 30 คน จ านวน 1 ห้องเรียน 

 - ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนจ านวน 30 คน จ านวน 1 ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนจ านวน 40 คน จ านวน 1 ห้องเรียน 
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 4.2 เงินออมทรัพย์นักเรียน 

  - ยอดเงินในบัญชีจ านวน 20,000 บาท เป็นเงินสด 5,486 บาท 

  - จัดท าทะเบียนคุมการฝากเงิน ตั้งแต่เริ่มฝาก และสรุปเงินสุทธิ 

 4.3  จัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)  

 - มอบฝ่ายบริหารทั่วไปสมัครระบบมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียน 

 - จัดส่งค าสั่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ 

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 4.4 ฎีกา งบปรับปรุงห้องน้ า/สร้างห้องน้ าใหม่ 

 - สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติให้ด าเนินการ 

จัดท าฎีกาทอดผ้าป่าเพ่ือน าเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าและสร้างห้องน้ าใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า

ฎีกา 

 4.5 โครงการอาชีพ 

 - จัดท าแปลงเกษตรเรียบร้อยแล้ว  

 4.6 การเก็บขยะโรงเรียน ให้คุณครูน านักเรียนเก็บขยะบริเวร ณ โรงเรียน             

วันละ 10 นาที และแต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 Big cleaning day 

 - มอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดท าตารางท าความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 

4.2 คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 

 - ให้ครูพัชรา ยอดชุม เป็นกรรมการคุมสอบในศูนย์เครือข่ายบ้านใหม่- ระโนดและให้ 

ครูณฐวรรณ สุดสงวน เป็นผู้ดูแลนักเรียนในระหว่างการสอบวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการต่อไป 
     4.3 การติว O- NET วิชาภาษาอังกฤษ  
   - โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เดือนมกราคม 2565 – 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
10.00 น.-12.00น. โดยใช้ระบบ google meet ขอความอนุเคราะห์ครูศศิประภา รัตนมาลา ดรงเรียนวัดจาก
มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  16.00 น. 
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             ลงช่ือ  
 (นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค) 

              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

        ลงช่ือ  
   (นางสาวจิราวรรณ ชูชัย) 

              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง ครู คศ.1 
 

        ลงช่ือ  
     (นางสาวสุภาพร บุญทวี) 
    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 


