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 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 
ครั้งที่ 6/2565 

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาการ 

------------- 
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 วันที่ 11-12 เมษายน 2565 ผอ.สุภาพร บุญทวี ครูจิราวรรณ ชูชัย และครูจารุวรรณ 
เหาะวิหค เข้าร่วมอบรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดมหาการ 

1.2 วันที่ 22 เมษายน 2565 ผอ.สุภาพร บุญทวี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
1.3 วันที่ ..................คณะครูและนักเรียนอบรม เรื่องโรคระบาด จากคลีนิคเวชปฏิบัติ

ครอบครัวโรงพยาบาลระโนด 
1.4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะครูตรวจร่างการที่วัดมะขามเฒ่า แจ้งนักเรียนให้เรี ยน

ออนไลน์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/ 2565 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2565 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 และติดตามงานค้าง ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

- เอกสารธุรการชั้น ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- แฟ้มมาตรฐาน ก าลังด าเนินการแก้ไข 

- รายงานผลการประเมินสถานศึกษา (SAR) วิชาการก าลังด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบและคณะครูเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

3.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

- การตรวจเอกสารวิชาการ ต้องแก้ไขและปรับปรุงดังนี้ 

ติดตามงานค้างจากวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนี้ 
ครูจิราวรรณ ชูชัย ประจ าชั้น อนุบาล 2,3 มีทั้งหมด 12 รายการ มีรายการที่ส่ง จ านวน 9 ,u- 
- มีรายการที่ค้างส่ง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ รายการที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 
5 แบบบันทึกหลังสอน , รายการที่ 15 วิจัยในชั้นเรียน 
ครูณัฐฐาพร มาแดง ประจ าชั้น ป.1  

- มีรายการที่ส่ง จ านวน 16 รายการ รายการที่ค้างส่ง จ านวน 4 รายการ ได้แก ่รายการที่   

6 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 7 แบบบันทึกหลังสอน, รายการที่ 11 แบบบันทึการสอน 

ซ่อมเสริม,รายการที่ 19 วิจัยในชั้นเรียน 

ครูอนงค์ บัวศรี ประจ าชั้น ป.2  

- มีรายการที่ส่ง จ านวน 16 รายการ รายการที่ค้างส่ง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ รายการที่   

6 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 7 แบบบันทึกหลังสอน, รายการที่ 11 แบบบันทึการสอน 

ซ่อมเสริม,รายการที่ 19 วิจัยในชั้นเรียน 

ครูภูริภัทร ไฝทอง ประจ าชั้น ป.3  

- มีรายการที่ส่ง จ านวน 16 รายการ รายการที่ค้างส่ง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ รายการที่   

6 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 7 แบบบันทึกหลังสอน, รายการที่ 11 แบบบันทึการสอน 

ซ่อมเสริม,รายการที่ 19 วิจัยในชั้นเรียน 

ครูณฐวรรณ สุดสงวน ประจ าชั้น ป.4  

- มีรายการที่ส่ง จ านวน 16 รายการ รายการที่ค้างส่ง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ รายการที่   

6 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 7 แบบบันทึกหลังสอน, รายการที่ 11 แบบบันทึการสอน 

ซ่อมเสริม,รายการที่ 19 วิจัยในชั้นเรียน 

ครูฐาลินี หีมหมะ ประจ าชั้น ป.5 

- มีรายการที่ส่ง จ านวน 13 รายการ รายการที่ค้างส่ง จ านวน 7 รายการ ได้แก่ รายการที่   

6 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 7 แบบบันทึกหลังสอน, รายการที่ 11 แบบบันทึการสอน 

ซ่อมเสริม, รายการที่ 12 แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน, รายการที่ 14 แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน, 

รายการที่ 18 รายงานผลการประเมินตนเอง รายการที่ 19 วิจัยในชั้นเรียน 

ครูพัชรา ยอดชุม ประจ าชั้น ป.6 

- มีรายการที่ส่ง จ านวน 16 รายการ รายการที่ค้างส่ง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ รายการที่   

6 แผนการจัดการเรียนรู้, รายการที่ 7 แบบบันทึกหลังสอน, รายการที่ 11 แบบบันทึการสอน 

ซ่อมเสริม,รายการที่ 19 วิจัยในชั้นเรียน 
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รายการที่ค้าง ก าหนดส่งให้วิชาการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ส่ง

ให้กับ ครูณัฐฐาพร มาแดง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5-6) ส่งให้ครูณฐวรรณ สุดสงวน วิชาการน าส่ง

ผู้อ านวยการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ก าหนดฟอนต์ ใช้ TH SarabunPSK ใช้เลขอารบิก  

   - เพ่ิม ID Plan ปีการศึกษา 2565 ในธุรการชั้น 

   - มอบฝ่ายวิชาการปรับเปลี่ยนตารางสอนให้สอดคล้องกับ วPA 

   - มอบฝ่ายวิชาการจัดท าตาราง PLC ส่งให้ผู้อ านวยการ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

3.2  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 ติดตามงานค้างดังนี้ 

 - ชุดจัดซื้อจัดจ้าง 

 - การสั่งซื้อหนังสือร้าน บดินธร งบประมาณ 37,047 บาท  

 - เงินนอกงบประมาณ 8,257 บาท 

  -  สรุปโครงการ ประจ าปี 2564 มี 11 โครงการส่งเรียบร้อยแล้ว 

 - สรุปโครงการ ประจ าปี 2565 ก าหนดส่ง วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ระบุในบันทึก

ข้อความ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 

 3.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  - แฟ้มผลงานตามตัวชี้วัด วPA ส่งเอกสารครบ เหลือปรับแก้ไข 

3.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   - อบรมระบบสารสนเทศ วันที่ 11-12 เมษายน 2565  

 - เปิ ด เทอมขอความอนุ เคราะห์ รถตัดหญ้ า และ big cleaning ในวันที่  11 

พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนที่ค้างต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

- วันที่ 4 เมษายน 2565 อบรม โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ 

และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ 

- การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564 ใช้ 2 เล่ม ระดับ 

ปฐมวัยและ ระดับประถมศึกษา ก านดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

เขต 1 วันที่ 30 เมษายน 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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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 
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