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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 
ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ ที่ 24 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. นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   5. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย   ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   6. นางณัฐฐาพร  มาแดง  ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
   7. นางอนงค์  บัวศรี   ต าแหน่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   8. นายภูรภิัทร  ไฝทอง   ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
   9. นางสาวจารรุวรรณ เหาะวิหค  ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม     ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การวัดความรู้ ระโนดวิทยา PRETEST 2565 
 - ทางโรงเรียนระโนดวิทยา ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบ 

วัดความรู้ สมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 27 เดือนธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 เดือนมกราคม 2565   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าสอบได้ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนเอง 
2. ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ พัฒนาการเรียนของ

นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงจุดที่ต้องแก้ไข 
3. สร้างแรงจูงใจ ความตื่นตัวทางการศึกษา แก่ผู้เข้าสอบ  

  รายวิชาที่ใช้สอบ ร.ว. Pretest 2565 ประกอบด้วย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) วิชา คณิตศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ 
2) วิชา วิทยาศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ 
3) วิชา ภาษาไทย จ านวน 40 ข้อ 
4) วิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ข้อ 

 ผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาอันดับ 1 - 3 จะได้รับเกียรติบัตร 
/ผู้ได้คะแนนรวมสูง... 
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 ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 - 10 จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 
- คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1 - 3 จะได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท 
- คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 4 - 10 จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 

ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ร.ว. Pretest 2565 ทุกคน 
 1.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนระโนดวิทยา 

- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 12 คน เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึง 10 
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ โรงเรียนระโนดวิทยา 

- การประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15  
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนระโนดวิทยา 
  1.3 การรับนักเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา ปีการศึกษา 2565 

   ห้องเรียนทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึง 13 มีนาคม 2565  

  1.4 เรื่องวันครู ปี 2565 

- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดงานวันครู 

ได ้เงินที่เก็บของครูแต่ละท่าน ส่วนหนึ่งน าไปจัดท าเกียรติบัตรให้กับครู และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้จัดงานวันครูใน

ปีหน้า   

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/ 2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 

ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
  1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1.1 การจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูฐาลินี หีมหมะ     
ลาคลอด ดังนั้นมอบให้ ครูพัชรา ยอดชุม และครูณฐวรรณ สุดสงวน เป็นผู้ดูแลแทน 

1.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเรียนช่วงเช้าเวลา 
08.30-11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.30-12.30น. เริ่มเรียนช่วงบ่ายเวลา 12.30-15.30 น.  

1.3 การปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะจัดให้นักเรียนถ่ายรูปรวม  
และมอบให้นักเรียนในวันเลี้ยงส่ง 
   
  2) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
   2.1 แจ้งยอดเงินนอกงบประมาณ ณ วันที่24 มกราคม 2565 มีจ านวนเงินทั้งหมด 
15,988 บาท 

 
/3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล... 
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3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ไม่มี 
4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4.1 โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์  

4.2 เงินออมทรัพย์นักเรียน ให้ครูประจ าชั้นบันทึกเงินฝาก แล้วส่งให้กับ               

ครูจิราวรรณ ชูชัย ทุกสิ้นเดือน 

4.3 การรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนที่ค้างต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1 แต่งตั้งค าสั่งเวรรับผิดชอบท าความสะอาด บริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

    - หน้าอาคารเรียน 

    - หลังอาคารเรียนและห้องน้ า 

    - โรงอาหารและสนาม 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  16.00 น. 

        ลงช่ือ  
 (นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค) 

              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

        ลงช่ือ  
   (นางสาวจิราวรรณ ชูชัย) 

              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง ครู คศ.1 

        ลงช่ือ  
(นางสาวสุภาพร บุญทวี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 


