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 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 
ครั้งที่ 8/2565 

วันจันทร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาการ 

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

     4. นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน   ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
     5. นางสาวจริาวรรณ  ชูชยั    ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
     6. นางณัฐฐาพร  มาแดง   ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
     7. นางอนงค์  บัวศรี    ต าแหน่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
     8. นางสาวจารรวุรรณ เหาะวิหค  ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม      
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1) วันที่ 22 เมษายน 2565 ผอ.สุภาพร บุญทวี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ครั้งที่ 4/2565 
1.2) กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

1. การสมัครเป็นสมาชิก 

- เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 เสียคา่ธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 50 บาท 

- ต้องถือหุ้นอย่างน้อย มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และต้องสะสมหุ้นเป็นประจ าทุกเดือน 
สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 1,000 หุ้น 

2. การกู้ประเภทฉุกเฉิน 
- เป็นสามาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
- กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
- ดอกเบี้ยร้อยละ 5 
- ผ่อนช าระ 15 งวด 
- หากประสงค์จะกู้ใหม่ต้องผ่อนช าระตามสัญญาเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 8 งวด 
หลักฐานประกอบการกู้ฉุกเฉิน 
-    ค าขอและสัญญากู้เงินประเภทฉุกเฉิน 
-    หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 
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-    รายการหักเงิน ณ ที่จ่ายเดือนปจัจุบัน 
3. การกู้ประเภทสามัญ 
- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
-    กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าหุ้น/ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้สุทธิรายเดือน หรือไม่เกิน 
300,000 บาท 
-    ดอกเบี้ยร้อยละ 5 
-    ผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 คน 
-    ผ่อนช าระไม่เกิน 72 งวด 
-    หากประสงค์จะกู้ใหม่ตอ้งผ่อนช านะตามสัญญาดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 10 งวด 
หลักฐานประกอบการกู้สามัญ 
- ค าขอและสัญญากูเ้งินประเภทสามัญ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
- สัญญาค้ าประกัน 
- หนังสือยินยอมให้หักงินเดือน 
-    ส าเนาใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
-    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) 
-    หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) 
-    ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) 
4. การกู้ประเภทสามัญพิเศษ 
-    เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
-    กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
-    ดอกเบี้ยร้อยละ 5 
-    ผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 คน 
-    ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวด 
หลักฐานประกอบการกู้สามัญพิเศษ 
-     ค าขอและสัญญากู้เงินประเภทสามัญพิเศษ 
-     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
-     สัญญาค้ าประกัน 
-     หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 
-     ส าเบาใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
-     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) 
-     หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) 
-     ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) 
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แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ว่า
ด้วยกองทุนสวัสติการข้าราชการและลูกข้างประจ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2565 (หน้า 3 – 4) 
1.3 หน่วยตรวจสอบภายใน ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

1. การจัดสรรงบประมาณ 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนในระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษาในอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน เพ่ือให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุกวันตลอดปีการศึกษา หรือจ านวน 200 วัน 

2. วิธีการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
2.1 โรงเรียนที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ หรือ On-Site ให้โรงเรียนเป็นผู้
จัดหาอาหารกลางวัน และจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถด าเนินการได้
ใน 3 กรณ ี
กรณีท่ี 1 จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 

กรณีท่ี 2 จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 

กรณีท่ี 3 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)  
2.2 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนที่มิใช่ On-site เช่น On-air On-
demand 

On-line และ On-hand ให้โรงเรียนด าเนินการจ่ายเงินเพ่ือให้นักเรียน โดยแต่งตั้งผู้
จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน ต่อห้องเรียน (ครูประจ าชั้น และครูการเงิน) เพ่ือร่วมกัน
จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่าย 
2.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลากหลาย ผสมผสานกันไป เช่น จัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน หรือการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ให้
ด าเนินการจัดหาอาหารให้นักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นๆ 
2.4 กรณีท่ีโรงเรียนเปิดเรียนชดเชย ในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 

วันหยุดชดเชยอ่ืน ๆ ก็สามารถด าเนินการเหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และนับเป็นวันเรียนปกติ 

3. การรายงานผลโครงการ และการน าเงินส่งคืนคลัง 
- รายงานผลการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ 

โครงการแล้วเสร็จ และให้น าเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคสังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน เว้นแต่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่นจะก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 
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1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV ผ่าน
ระบบออนไลน์ รูปแบบในการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถgข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ 2
ช่องทาง คือ 

โปรแกรม Webex Meeting 
YouTube Live ช่อง DLIT SKA1 

https://www.youtube.com/channel/UCTwaVlulFrQBAPlnpxglA 
และสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ช่อง DLIT SKA1 
https://www.youtube.com/channel/UCTwaVlulFrQBAPInpxzyglA 
การได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 

1. มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม ในทุกหลักสูตรการอบรม 

     2. ผู้ผ่านการอบรม จะต้องท าแบบประเมิน และส่งผลงานที่มีคุณภาพตามท่ีก าหนด 
ในทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงาน หากผลงานไม่ผ่าน 
สามารถส่งผลได้ใหม่ตามระยะเวลาที่ก าหนด ภายใน 15 วันหลังการอบรมในแต่ละ
หลักสูตร 

3. เกียรติบัตรที่มอบ เป็นรูปแบบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านระบบที่
จัดเตรียมไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCTwaVlulFrQBAPInpxzyglA
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ตารางการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.ณ สนามสอบ
โรงเรียนวิเขียรชม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

มีนักเรียนในสังกัด สพป สงขลา เขต 1 จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน 
อนุบาลสงขลา จ านวน 35 คน โรงเรียนวิเชียรชม จ านวน 54 คน และโรงเรียนบ้านรับแพรก 
จ านวน 3 คน จึงขอให้โรงเรียนพานักเรียนไปสอบในวันดังกล่าว โดยสามารถพิมพ์บัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบ ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net และขอให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา
สอบ 1 ชั่วโมง โดยเตรียมดินสอ 2B ยางลบและปากกา และทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ
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การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา 
และขอให้นักเรียนทุกคนน าผลการตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันสอบไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสนามสอบและในครั้งต่อไปถ้ามีการสอบแข่งขันให้น านักเรียน
โรงเรียนวัดมหาการเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 

1.6) การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ก าหนดสอบ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565
คัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และขอ
ยกเลิกการสอบรอบ 2 ในปีนี้ มีนักเรียนที่สมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 จ านวน 227 
คน สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 จ านวน 222 คน สพป.สงขลา เขต 1 จึงขอความ
ร่วมมือโรงเรียนวิเชียรชมเป็นสถานที่จัดสอบ จ านวน 14 ห้อง เป็นห้องปกติ 12 ห้อง ห้อง
สอบ ส ารอง ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง จ านวน 1 ห้อง และห้องสอบส ารองส าหรับนักเรียน
ที่ติดเชื้อ จ านวน 1 ห้อง 

และ มีนักเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 180 คนประกอบด้วย
โรงเรียนวิเชียรชม 124 คน , อุนุบาลสงขลา 33 คน , บ้านระโนต(ธัญเจริญ) จ านวน 8 คน 
บ้านรับแพรก 1 คน,บ้านหน้าทอง 3 คน, วัดเจดีย์งาม 1 คน วัดโตนดด้วน 1 คน,วัดนางเหล้า 
5 คน และวัดแม่เปี๊ ยะ 1 คน นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ ทางเว็บไชต์ 
http://admission.ipst.ac.th ในระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2565 และวันที่ 30 เมษายน 
2565 ขอให้นักเรียนทุกคนมาถึงสนามสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต้องน าผลการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ที่ตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าและ
สนามสอบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและขอให้น าอุปกรณ์การสอบ บัตรประจ าตัวสอบ 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนมาด้วยและในปีต่อไปถ้ามีสอบทางด้าน
วิทยาศาสตร์และให้ครูน านักเรียนโรงเรียนวัดมหาการร่วมเข้าสอบต่อไป 
1.7)  การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ก าหนดจัดการแข่งขัน
กีฬาผู้บริหาร ครูและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปตอง ในวันอาทิตย์ที่  8 
พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาค่ายลูกเสือแหลมจาก อ าเภอปากรอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสามัคคี เพ่ิมศักยภาพทางด้านกีฬาเปตองหารายได้สนับสนุนค่ายลูกเสือแหลมจาก 
และเป็นการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอกโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้อง
เป็นครูและบุคลากร ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 แต่ละศูนย์เครือขายการศึกษาสามารถส่ง
ทีมได้ไม่น้อยกว่า 3 ทีม ค่าสมัครทีมละ 500บาท เล่นได้ 2 ดิวิชั่นรางวัล ประเภทดิวิชั่น 1 
ขนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 
บาทพร้อมถ้วยรางวัล  และรองชนะเลิศอันดับ 2-3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
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รางวัล ประเภทดิวิชั่น 2 ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ1 เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรองชนะเลิศอันดับ 2-3 เงินรางวัล 500 
บาท พร้อมถ้วยรางวัล มีอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ข้าวต้มบริการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ นายอาทร เนคะมัชชะ, นายพิศณุ โกมล และ นายณัชพล นิลสุพรรณ สพป.
จะจัดส่งรายละเอียดการแข่งขันไปยังสถานศึกษาแล้ว 

1.8) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
(A.L.T.C) 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมกับส านักงานลูกเสือจังหวัด 
สงขลา และโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม จัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ( A.T.C) ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 
2565 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสารสงขลา ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครภายในวันที่  30 เมษายน 
2565 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ.04145/ว 1370 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2565 
1.9) การประกวดโปสเตอร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ รู้เท่าทันเทคโนโลยีห่างไกลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โดยก าหนดให้มีการ  ประกวดโปสเตอร์ แบบ infographic เกี่ยวกับการป้องกันและสร้างภูมิ
คุ้มกับ ภัยคุกคาม 9 ประเภท คือ ภัยยาเสพติด /ภัยความรุนแรง /ภัยพิบัดีต่างๆ อุบัติเหตุ /
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า/ ฝุ่น PM ๒.๕/การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน/
และอาชญากรรมไซเบอร์ ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงาน
ประกวดโปสเตอร์ไปแล้วผู้ชนะการประกวด 2 ภัยคือภัยยาเสพติด และภัยความรุนแรง ส่วน
ภัยที่เหลือจะทยอยประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทของภัยคุกคามจะได้รับเงินรางวัล 1 ,000 
บาท พร้อมเกียรติบัตร มอบครูธุรการจัดท าโปสเตอร์ แบบ infographic ส่งเข้าร่วม
โครงการฯ ต่อไป และถือปฎิบัติตาม นโยบายฯ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่7/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 
ติดตามงานที่ค้าง ดังนี้ 

- เอกสารธุรการชั้นเรียน ก าหนดส่ง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
- รายงานผลการประเมินสถานศึกษาง (SAR) ปีการศึกษา 2564 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
- แฟ้มมาตรฐาน ก าหนดส่งวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบและครูเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ติดตามงานตามโครงสร้างตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- เอกสารธุรการชั้น ให้คุณครูดาวน์โหลด ใน Google Drive  
- ก าหนดปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565 
- แต่งตั้งครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากครูภูริภัทร ไฝทอง หมดสัญญาจ้าง
มอบครูอนงค์ บัวศรี เป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาหลัก โดย ครูอนงค์ บัว
ศร ี สอนวิชา วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ, ครูณัฐฐาพร มาแดง สอนวิชา
ภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ 
- เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
 มอบครูประจ าชั้นจัดเตรียมห้องเรียนตามมาตรการป้องกัน โควิด 2019 

ก าหนดตารางประจ าวัน 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ระฆัง เก็บขยะตามเขตรับผิดชอบ 
เวลา 08.15 – 08.30 น.  เข้าแถวหน้าห้องเรียน 
เวลา 08.30 – 11.30 น. เริ่มเรียนช่วงเช้า 
เวลา 11.30 – 12.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน (ในห้องเรียน) 
เวลา 12.30 – 15.30 น. เริ่มเรียนช่วงบ่าย 
เวลา 15.30 น.  ระฆังกลับบ้าน (เข้าแถวหน้าห้องเรียน) 

 - การนิเทศชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 มอบวิชาการจัดท า
ตารางการนิเทศ 

 - ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 
   การแต่งกายของนักเรียนในแต่ละวัน 

  วันจันทร์      ชุดนักเรียน 
  วันอังคาร     ชุดนักเรียน 
  วันพุธ         ชุดพละ 
  วันพฤหัสบดี ชุดลูกเสือ 
  วันศุกร์        ชุดผ้าไทย  
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  - ก าหนดงานวิชาการ ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา หากไม่แล้วเสร็จตามก าหนดไม่ปิด
ภาคเรียน 

3.2  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

  - โครงการอาหารกลางวัน วันละ 21 บาทต่อคนต่อวัน การจัดซื้อจัดจ้างแบบจ้าง

บุคคลเพื่อประกอบอาหาร  

  - การสั่งซื้อหนังสือเรียน ทางร้านก าหนดส่ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

  - อุปกรณ์การเรียน ให้คุณครูระบุความต้องการแต่ละชั้นตามวงเงิน ระดับชั้นอนุบาล

ได้รับ100 บาท ระดับชั้นประถมได้รับ 195 บาท  

  - จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ แจกแต่ละชั้น 

  - จัดซื้ออุปกรณจ์ดัห้องเรียน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  - รายการเสื้อผ้านักเรียนออกใบเสร็จในนามโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาลได้รับ 300 

บาท ระดบัประถมได้รับ 360 บาท 

  - มีเงินนอกงบประมาณ 3,670 บาท จ้างตัดหญ้า 1,300 บาท 

                     3.3 ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
 - ครูรับผิดชอบเวรประจ าวัน มา ก่อน 07.00 น  
 ตารางครูรับผิดชอบเวรประจ าวัน 
 วันจันทร์ ครูพัชรา ยอดชุม 
 วันอังคาร ครูณฐวรรณ สุดสงวน 
 วันพุธ     ครูจิราวรรณ ชชูัย 
 วันพฤหัสบดี ครูฐาลินี หีมหมะ, ครูจารุวรรณ เหาะวิหค 
 วันศุกร์     ครูณัฐฐาพร มาแดง, ครูอนงค์ บัวศรี  

    3.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  - การพัฒนาโรงเรียน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

  - การพัฒนาเว็ปไซด์ ให้คุณครูอัฟโหลดข้อมูลแต่ละท่าน ใส่ในเว็ปไซด์ต่อไป 

  - การบันทึกข้อมูล DMC ระบบเปิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

  - จัดท าประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน และเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 OKRs ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย แต่มีความคืบหน้า ดังนี้ 

- O2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ

ในการใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ในปีงบประมาณ 2565 มอบฝ่าย

บริหารงานวิชาการ 
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 - O2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐาน     

สมถรรนะภายมในปีงบประมาณ 2565 มอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 - O3.3 มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ในปีงบประมาณ 2565 มอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 - O4.3 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 - O5.3 มีจุดเช็คอินที่สวยงามและโดดเด่นภายในโรงเรียนอย่างน้อย 1 จุด 

4.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กศน.กระแสสินธุ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565       

น านั ก เรี ย น ถ อด บ ท เรี ย น เรื่ อ งก า รป ลู ก ผั ก  คั ด เลื อ ก นั ก เรี ย น จ าน วน  3  ค น                     

มอบครูพัชรา ยอดชุม และครูณฐวรรณ สุดสงวน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการต่อไป 

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 
 

 

 

 
 
 
 


