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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 
ครั้งที่ 4/2565 

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
ประชุมผ่านระบบ Google Meet 

------------- 
ผู้เข้าร่วมประชมุ    1. นางสาวสุภาพร  บุญทวี   ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียน             

    2. นางสาวพัชรา  ยอดชุม   ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
    3. นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน   ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
    4. นางสาวจิราวรรณ  ชูชยั    ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
    5. นางณัฐฐาพร  มาแดง   ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
    6. นางอนงค์  บัวศรี    ต าแหน่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
    7. นายภูรภิัทร  ไฝทอง   ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
    8. นางสาวจารรวุรรณ เหาะวิหค  ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม     นางฐาลินี  หีมหมะ  ลาคลอด 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การปรับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา 
 - ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ให้เพ่ิมเติมโครงการ 

เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง, DLTV, ห้องเรียนคุณภาพ และปรับแผนปฏิบัติการในทุกๆ3 เดือน 
เกี่ยวกับฝ่ายงบประมาณ หากมีโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงให้ประชุมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ืออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการต่อไป 

1.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนระบาด 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ให้โรงเรียนเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อยุงลาย ก่อนการระบาด ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือป้องกันที่บ้าน
ด้วย 

1.3 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
 - ให้คุณครูประจ าชั้นประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักเรียนที่บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อ

สถานศึกษา ครอบครัวหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพ่ือเสนอขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2565 
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1.4 การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ E-COVID 19  
 - การรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ต้องรายงานในทุกๆ สัปดาห์ ขณะนี้ทางโรงเรียนวัดมหาการรายงานครบทั้ง 14 
ครั้งเรียบร้อยแล้ว 

1.5 การใช้งานระบบ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย   
 - มอบครู จิราวรรณ ชูชัย เป็น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

สถานศึกษาปลอดภัย  และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุให้กับผู้ปกครอง 

 
 
1.6 กีฬา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ฟุตบอล /ตะกร้อ/

วอลเลย์บอล/เปตอง 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ได้จัดกิจกรรมกีฬา 4 ชนิด

กีฬา จะแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ดังนั้นให้คณะครูคัดเลือกนักเรียนที่สามารถเล่นกีฬาแต่ละ

ชนิดได้ ฝึกซ้อมในช่วงปิดภาคเรียน โดยจะแบ่งครูผู้ควบคุมดังนี้ 

 1. กีฬาตะกร้อ ครูผู้ควบคุม นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน และคณะครู 

 2. กีฬาวอลเลย์บอล  ครูผู้ควบคุม นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค และคณะครู 

 3. กีฬาเปตอง ครูผู้ควบคุม นายภูริภัทร ไฝทอง 

1.7 ซ้อมความเข้าใจในการจัดท าหนังสือราชการ 

                            ตามท่ีได้แจ้งการพิมพ์ หนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์พร้อมค าอธิบาย และประเด็นในการจัดท าหนังสือราชการของ

โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

จ านวน 4 ประเด็น ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น 
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  ขอซ้อมความเข้าใจในการจัดท าหนังสือราชการของโรงเรียนอีกครั้งในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก จะใช้ครุฑ ขนาค 3 เซนติเมตร 

2. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลชประจ าของเจ้าของเรื่องตามที่ก าหนด ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

เช่น ที่ ศธ 14145.001/163 

3. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและ

โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

4. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ เช่น 

17 มีนาคม 2565 

5. ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของหนังสือ ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้ง  ก่อนส่ง

หนังสือราชการ 

  

                                                 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 รายงานการสอบ NT/RT 

- นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนด าเนินการตรวจข้อสอบ /น าส่งคะแนนในวันที่ 3-7  

 เมษายน 2565/ประกาศผล วันที่ 27 เมษายน 2565 

- นักเรียนชั้น ป.1 จัดท าคะแนนเรียบร้อยน าส่งคะแนน วันที่ 23-28 มนีาคม 2565 

ประกาศผล วันที่ 20 เมษายน 2565 

  1.9 การสอบปลายภาคเรียน 2/2564 
- สอบในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 สอบผ่านระบบ on line เน้นให้ครูใช้ 
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แนวทางของ สพฐ. ขณะนี้ทุกชั้นเรียนท าการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดท าคะแนน 

- การนบัเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จนถึง 31 มีนาคม 2565  

รวมทั้งสิ้น 203 วัน  

- การอนุมัติจบนักเรียน ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 และรับเอกสารทางวิชาการ รูปถ่าย 

เกียรติบัตร ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 31 มีนาคม 2565 

- ปพ.1 ไม่น าผล O-net ใส่ โดยให้ขีดกลาง มอบฝ่ายวิชาการปริ้นใบแจ้งผลคะแนน o-net 

ให้กับนักเรียน และสรุปผลคะแนน o-net/NT/RT ในรูปแบบกราฟ เพ่ือใส่ใน SAR ของสถานศึกษา

ต่อไป 

- เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน การจัดซื้อหนังสือ เจ้าหน้าที่พัสดุได้แจกแบบฟอร์มให้กับครูทุกท่านส ารวจ

หนังสือที่มีอยู่และแจ้งหนังสือที่ต้องการซื้อ แจ้งให้นักเรียนมารับในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 /ชุด

พละ มอบครูจิราวรรณ ชูชัย จัดหาร้านในการสั่งชุดพละเพ่ือได้เป็นในแนวเดียวกัน /ชุดผ้าไทย วัดไซส์

นักเรียนแล้วแจกเสื้อที่มีอยู่ก่อนและตัดเพ่ิมส าหรับนักเรียนที่ยังไม่มี/ อุปกรณ์การเรียน ให้คุณครูเขียน

รายการที่ต้องการในแต่ละชั้น และส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อ โดยงบประมาณนักเรียนชั้นอนุบาล 100 

บาท ชั้นประถม 195 บาท 

1.10 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

 - โ ร ง เรี ย น ได้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ค่ า เช่ า ใช้ บ ริ ก า ร สั ญ ญ า ณ อิ น เท อ ร์ เน็ ต                    

เดือนตุลาคม 2564  - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 

แจ้งให้โรงเรียนด าเนินส่งใบเสร็จประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2565 

โรงเรียนวัดมหาการ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1.11 การก าหนดหลักประกันสัญญา 

 - มอบฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ศึกษาคู่มือหลักประกันสัญญา หน้า 162          

งบปรับปรุงซ่อมแซม/งบครุภัณฑ์ 

1.12 การชะลอการน าส่งเงินทุกประเภทของโรงเรียนไปยัง สพป.สงขลา เขต 1 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ชะลอการจ่ายเงิน ทุก

ประเภท เนื่องจากจะเปลี่ยนระบบ GFMIS ใหม ่

1.13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

และเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Webex Meeting 

 - มอบครูจิราวรรณ ชูชัยด าเนินการ 

1.14 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่1 (เมษายน 

2565) 
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 -  ด าเนินการส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 เรียบร้อย

แล้ว 

 - ก าหนดส่งแฟ้มผลงานตามตัวชี้วัด วPA (เดือนตุลาคม 2564 –เดือนมีนาคม 2565) 

ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 1.15 ประกาศอัตราว่างต าแหน่งผู้บริหาร เพิ่มเติม ผู้อ านวยการทราบแล้ว 

 1.16 การย้ายข้าราชการครูและพนักงานราชการ ของโรงเรียนวัดมหาการไม่มีข้าราชการ

ครูย้าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/ 2565 เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2565 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

3.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 3.1.1 การพัฒนาสมรรนะ 

การจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ตามนโยบาย 

กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2565 และ 2566 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1.1 เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐาน 

สมรรถนะ) โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความ

เป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

1.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น 

กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

1.3 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถะไปสู่การปฏิบัติอย่าง 

เต็มรูปแบบเพ่ือสร้างสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 

1.5 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ 

ตนเองด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Leaning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 

รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามรถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ จากกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มปีการศึกษา 2565 (ประถม-พร้อม) ปี

การศึกษา 2566 (มัธยม-พร้อม และทุกโรงเรียนประถม) ปีการศึกษา 2567 (ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ) 

  1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 

  2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 

  3. การสื่อสารด้วยภาษา 

  4. การจัดการและการท างานเป็นทีม 

  5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

  6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เน้นที่การน าความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ(สมรรถนะ) มาประยุกต์ใช้ในการท างาน การ

แก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ผู้สอนต้อง  

  1. บูรณาการความรู้สหวิทยาการ (Multidisciplinary) 

2. จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) ที่เน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียน นักเรียนมีส่วนร่วม

3.1.2 ภาระงานวิชาการตามก าหนดนัดหมายของปฏิทินวิชาการ 

 - ก าหนดส่งคะแนน วันที่ 18 มีนาคม 2565/เอกสารธุรการชั้น วันที่ 21-25 มีนาคม 

2565 วิชาการน าส่งผู้อ านวยการ วันที่ 28 มีนาคม 2565 

3.2  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 3.2.1 การสั่งหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 

 - เจ้าหน้าที่พัสดุได้แจกแบบฟอร์มให้กับครูทุกท่านส ารวจหนังสือที่มีอยู่และแจ้ง

หนังสือที่ต้องการซื้อ และให้นักเรียนมารับในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 3.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  3.3.1 การมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงปิดภาคเรียน 

- การมาปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ครูเวรประจ าวันมาเวลาก่อน 08.00 น. ครูท่าน 

อ่ืน มาเวลาก่อน 09.00 น.  

- การมาปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน ให้อยู่เวรวันละ 2 ท่าน 

- เริ่มมาท างานภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 



7 
 

3.3.2 การส่งแฟ้มประเมินของข้าราชการครู 

- ก าหนดส่งแฟ้มผลงานตามตัวชี้วัด วPA (เดือนตุลาคม 2564 –เดือนมีนาคม 2565)  

ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเม่ือครบปีงบประมาณให้ครูอัตราจ้างและครูธุรการจัดส่งแฟ้มผล

การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย 

3.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   3.4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

- มอบครูจิราวรรณ ชูชัย อบรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.  

   3.4.2 ระบบความปลอดภัยของโรงเรียน  

- ให้ครูประจ าชั้นประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเหตุ หรือแจ้งมาทาง แอดมิน 

โรงเรียน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนที่ค้างต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 ท างานออนไลน์ 

 - การประชุมออนไลน์ครั้งถัดไป ให้ครูธุรการท าหนังสือเชิญประชุมออนไลน์และสรุป

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เสนอในที่ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 

        ลงช่ือ     
   (นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค) 

              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ลงช่ือ  
      (นางสาวจิราวรรณ ชชูัย) 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ต าแหน่ง ครู คศ.1 

        ลงช่ือ  
       (นางสาวสภุาพร บุญทวี) 
    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 


