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ผูม้าประชุม 

  ๑.   นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

  ๒.   นายคมเดช   ราชเหนือ           รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

  ๓.   นายอดศิร  ศรีบญุวงษ ์   ครู คศ.๓ 

  ๔.   นางพศิมยั  อปุดษิฐ ์    ครู คศ.๓ 

  ๕.   นางวลิดัดา  บตุรโพธิ์ศรี   ครู คศ.๓ 

  ๖.   นายสารชั  ศรีบญุวงษ ์   ครู คศ.๓     

  ๗.  นางสุพรรณี  ฝ่ายบญุ    ครู คศ.๓ 

  ๘.  นางภาสนีิ  ศรีบญุวงษ ์    ครู คศ.๓     

  ๙.  นายอดุร   สอนศรี    ครู คศ.๓ 

  ๑๐.นางรชันีกร   สอนศรี    ครู คศ.๓ 

  ๑๑.นายธรีพงษ ์ แสงสทิธิ์    ครู คศ.๓ 

  ๑๒.นางศศินนัธ ์  รงัสธีนชยัภทัร ์   ครู คศ.๓ 

  ๑๓.นางอมรรตัน ์   แก่นจนัทร ์   ครู  คศ.๒     

  ๑๔.นางอญัชล ี บรรทดัเรียน   ครู คศ.๒ 

  ๑๕.นายสมควร   ฐานะ    ครู คศ.๒ 

  ๑๖.นายกิตตวิฒัน ์ อาจญาจารย ์   ครู คศ.๒ 

  ๑๗.นางสาวปญัชลดิา  โสหา   ครู คศ.๒  

  ๑๘.นางสาวจนัทนา  ฉายจรุง   ครู คศ.๒ 

  ๑๙.นางรชัดานุศร  สุพร    ครู คศ.๒  

  ๒๐.นายพฤทธิ์พล  ชารี    ครู คศ.๒ 

  ๒๑.นางนนัทนา  ภาโนชิต    ครู คศ.๒ 

           ๒๒.นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ   ครู คศ.๑ 

  ๒๓.นายภวูดล  บรรทดัเรียน   ครู คศ.๑ 

  ๒๔.นางสาวนฐันภสัสร  โสดา   ครู คศ.๑ 

  ๒๕.นางสาวนนัทพร  บตุรเวยีงพนัธ ์   ครู คศ.๑ 

  ๒๖.นายสายนัต ์  สมิมา    ครู คศ.๑ 

  ๒๗.นายคคนปกรณ์   อนิศร   ครู คศ.๑ 

  ๒๘.นายวฒันพงษ ์  พรนิคม   ครู คศ.๑ 

  ๒๙.นางสาวภทัรียา  ทวจีติร   ครู คศ.๑ 

  ๓๐.นางสาวอนิทรแ์ปลง  อบอุ่น   ครู คศ.๑ 

  ๓๑.นายพงษพ์ฒัน ์  สมณะครีี   ครูผูช่้วย 

  ๓๒.นางสาวจฑุารตัน ์ ภมูศีรี   ครูผูช่้วย 

  ๓๓.นายภทัรภ์มู ิ เหมบรุุษ    ครูผูช่้วย 
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  ๓๔.นางสาวพชุณารินทร ์ ศิรินุภาสกุล  ครูผูช่้วย  

  ๓๕.นางสาวสุธารตัน ์ ระวนูิ    ครูผูช่้วย 

  ๓๖.นายทนงศกัดิ์  อยุะวาปี    ครูผูช่้วย 

  ๓๗.นางสาวสุวมิล  กาลไสย ์   พนกังานราชการ 

  ๓๘.นายศิวะ  จวบสมบตั ิ    พนกังานราชการ 

  ๓๙.ว่าที ่ร.ต. ชชัวาล   เหลอืงค า   พนกังานราชการ 

  ๔๐.นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง   ครูธุรการโรงเรียน 

  ๔๑.นางสาวจตพุร   ฝ่ายบญุ   ครูพีเ่ลี้ยงเดก็พกิาร 

  ๔๒.นายสงัวาลย ์ หลา้บาง    ภารโรง(พนกังานขบัรถ) 

  

ผูไ้ม่มาประชุม ๑.  นางวไิลวรรณ   ห่มขวา           รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม ( ไปราชการ) 

  ๒.  นายฟ้าสาง  ค าทองเขยีว  ครู คศ.๒ ( ไปราชการ ) 

  ๓.  นายอลงกต  เปานาเรียง  ครู คศ.๒ (ลากิจ)   

  ๔.  นางสาวนิภาพร   ชาตสิุข    ครูผูช่้วย  (ลาป่วย) 

  ๕.  นางสาวแคทรียา  มขุมาล ี  ครูผูช่้วย  (ลาป่วย) 

     

เริ่มประชุมเวลา    ๑๕.๐๐ น. 

  นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ  ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม  ประธานการประชุมครูและ

บคุลากรโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามวาระการประชุม ดงัน้ี   

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง  ขอขอบคุณคณะครูและบคุลากรของโรงเรียนทีช่่วยเตรียมงานรบัประเมนิระบบดูแลช่วยเหลอื

นกัเรียน  เมือ่วนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๕๙  

ที่ประชุม  รบัทราบ 

  ๑.๒ เรื่อง จากงานวจิยั ในหอ้งเรียนทีค่วรรู ้ ตวัอย่างกรณีศึกษา เดก็นกัเรียนที่มปีญัหาโดนเพื่อนรงัแก, 

เดก็นกัเรียนทีห่นีเรียน, ผูอ้  านวยการยกตวัอย่างปญัหาทีเ่กิดกบันกัเรียน และก าชบัใหค้รูที่ปรึกษาติดตามดูแลนกัเรียนอย่าง

ใกลช้ิด 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

   

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่แลว้ 

มตทิี่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่๘/๒๕๕๙ วนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพือ่ทราบและถอืปฏบิตั ิ

 ๓.๑  เรื่อง  ระเบยีบว่าดว้ยเงนิกองทนุการศึกษาโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนแจง้ใหค้รูและบคุลากรทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 
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 ๓.๒  เรื่อง  การปฏบิตัติน 

  ๓.๒.๑  การแต่งกาย ประจ าวนั   

   วนัจนัทร ์ ชุดตรวจการ สกีากี 

   วนัองัคาร ชุดผา้ไทย/ชุดสุภาพ 

   วนัพธุ  ชุดลูกเสอื รด. 

   วนัพฤหสับด ี ชุดกิจกรรม ชุมนุม/ชุดสุภาพ 

   วนัศุกร ์  ชุดสม่ีวง 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

  ๓.๒.๒  การลงเวลาปฏบิตัริาชการ  ใหล้งท ัง้  ๒  ระบบไปก่อน  จนกว่าจะเขา้ระบบสแกนอย่างเดยีว 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

  ๓.๒.๓  การปฏบิตัหินา้ที ่การสอนของครู  ผูอ้  านวยการโรงเรียนก าชบัเรื่องระเบยีบวนิยัและการผิดวนิยั

ในการไม่เขา้สอนของครู และมอบหมายใหฝ่้ายวชิาการตดิตามการเขา้สอน  

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

 ๓.๔  การใหค้วามร่วมมอืในการท างานสนบัสนุนการสอน ผูอ้  านวยการโรงเรียน อยากใหค้ณะครูไดป้รบัวธิีการคิด

ในการท างานเพือ่ประสทิธภิาพการท างานทีด่ขี ึ้น   

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

 ๓.๕  เรื่อง  มอบหมายหนา้ที่ใหฝ่้ายต่างๆ ไดท้  าประกาศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบังาน ติดประกาศเพื่อใหผู้ท้ี่มาใช ้

บริการและตดิต่องานไดร้บัทราบและปฏบิตัิถูกตอ้ง เช่น 

 - งานกิจการนกัเรียน การสวมหมวกนิรภยั 

 - งานอาคารสถานที ่ การใชอ้าคาร, หอ้งประชุม  

 - งานโภชนาการ  ขอ้ตกลงในการใชโ้รงอาหาร 

 - งานพยาบาล  การใชห้อ้งพยาบาล 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตั ิ

 ๓.๖ เรื่อง การวเิคราะหส์ภาพงานดา้นต่างๆ เกี่ยวกบัปญัหาจ านวนเดก็นกัเรียนที่ลดลง รอการประชุมปรึกษาหารือ

อกีครัง้ในภายหลงัจากรองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลบัมาจากไปราชการ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 ๓.๗  เรื่อง  แนวปฏบิตัใินการการลา 

  ๓.๗.๑  ลากิจธุระส่วนตวั  ยื่นก่อนขอลา  ๑  วนัท  าการ  และตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากผูอ้  านวยการ

โรงเรียนก่อนทกุครัง้ 

  ๓.๗.๒ ลาป่วย  ยื่นใบลาก่อนและแนบใบรบัรองแพทย ์กรณีขอลาเกิน  ๒ วนั  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนแจง้งานบคุคลไดต้ดิตามเรื่องการยื่นใบลาเพือ่เสนอผูบ้ริหารเพือ่ทราบต่อไป  

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

 ๓.๘ เรื่อง การพฒันาตามขอ้ตกลงของสถานศึกษาในการจดัการศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดแ้จง้ครูไดจ้ดัท  าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการสอน และใหจ้ดัท  าโครงการสอนเสนอ

ผูอ้  านวยการ  โดยไดน้ าตวัอย่างการจดัท  าโครงการสอนจากโรงเรียนบวัใหญ่พทิยาคมมาเป็นแบบอย่างใหค้รูศึกษา  

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 
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 ๓.๙  เรื่อง  โรงเรียนจดักิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ”้ เพื่อเป็นการเสริมทกัษะการเรียนรูท้ ัง้      

๔ ดา้น (4 H) และเชื่อมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน  

  ๑.   Head :กิจกรรมพฒันาสมอง  เป็นกลุ่มกิจกรรมพฒันาดา้นการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา การใช ้

เทคโนโลย ีการเรียนรูท้ีส่่งเสริมการเรียนรู ้

  ๒.  Heart : กิจกรรมพฒันาจติใจ  เป็นกลุ่มกิจกรรมปลูกฝงัค่านิยมและจิตส  านึก เจตพสิยั (Affective 

Domain)  หวัใจการท าประโยชนต่์อสงัคม ปลูกฝงัความรกัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม 

ปลูกฝงัและสรา้งความภาคภมูใิจในความเป็นไทย  รูจ้กัสทิธแิละหนา้ที ่ ฝึกใหม้ีทศันคตทิีถู่กทีค่วร  

  ๓. Hand :กิจกรรมพฒันาทกัษะการปฏิบตัิ/ ทกัษะชีวิต  เป็นกลุ่มกิจกรรมตอบสนองความสนใจ     

ความถนดั และความตอ้งการของผูเ้รียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการท างาน ทกัษะทางอาชีพ และอยู่อย่าง

พอเพยีง พฒันาความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวติ สรา้งเสริมสมรรถนะทางกาย 

  ๔. Health :กิจกรรมพฒันาสุขภาพ  การพฒันาสุขภาพ (Health) ดว้ยการจดักิจกรรมดา้นพลศึกษาและ

ดนตรี การเรียนรู ้ทีจ่ะอยู่อย่างแขง็แรง ปราศจากโรคภยัซึ่งตอ้งอาศยัเรื่อง การมวีนิยัในการเลอืกบริโภค การออก ก าลงักาย 

การพกัผ่อน การเคารพตนเอง การจดัการความเครียด 

 ครูปญัชลดิา  โสหา  ผูร้บัผดิชอบงานหลกัสูตรของโรงเรียน 

  ไดเ้สนอทีป่ระชุมทราบ  เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู”้ ดงัน้ี 

 - ในประเดน็ของความพรอ้มในการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ”้การบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดั

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู”้ การความเขา้ใจการน านโยบายสู่การปฏบิตัิแก่ครูและผูเ้กี่ยวขอ้งการปรบัโครงสรา้งเวลา

เรียนและจดัท  าตารางเรียนใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรม  

 - จดัท  าแผนการจดัการเรียนการสอน  แยกเป็นเล่มของกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู”้     

 - การเลอืกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ”้และใหข้อ้เสนอแนะ ในเรื่องของ การยืดหยุ่นและปรบั

กิจกรรมตามความสนใจและถนดัของผูเ้รียน  ๑  กิจกรรม ต่อ ๑ เล่ม และมชีิ้นผลงานจากกิจกรรมนัน้ๆ ดว้ย 

 - มกีารบนัทกึหลงัการสอนนกัเรียนหลงัเสร็จกิจกรรม  

 - ในเรื่องการจดัท  าเครื่องมอืวดัผล ประเมนิผล การเขยีนรายละเอียดตวัชี้ วดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัพฒันาการ 4 H 

 ผอ.วสนัต ์ ลาจนัทกึ  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

ไดเ้สนอแนะทีป่ระชุมเพิม่เตมิ  โดยแนะน าใหใ้ชส้ือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเ์น็ต ยูทูป ใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อดูตวัอย่าง

การจดักิจกรรมทีห่ลากหลายและทีน่่าสนใจ 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

 ๓.๑๐ เรื่อง การเฉลมิพระเกียรติเถลงิถวลัยร์าชสมบตัิครบ  ๗๐  ปี วนัที่ ๙  มถิุนายน ๒๕๕๙ ของในหลวง 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน  มอบใหค้รูศิวะ จวบสมบตั ิ จดัท  าป้ายไวนิล  ครูอดุร  สอนศรี  จดัหาธงตราสญัลกัษณ์ มาประดบัใน

การจดังานดงักล่าว 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ  

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพือ่พจิารณา  

๔.๑  เรื่อง กิจกรรมวนัไหวค้รู ปี ๒๕๕๙  ในวนัที ่๙  มถินุายน ๒๕๕๙ ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน  แจง้ใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายตามค าส ัง่แต่งต ัง้ของโรงเรียน และมอบหมายใหจ้ดักิจกรรม

การเฉลมิพระเกียรตเิถลงิถวลัยร์าชสมบตัคิรบ  ๗๐  ปี ของในหลวง 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ  
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 ๔.๒  เรื่อง  กิจกรรมรบันอ้งใหม่ ในช่วงบ่าย  มอบหมายครูพงษพ์ฒัน์  สมณะคีรี  น าเสนอการด าเนินงานใหท้ี่

ประชุมทราบ  โดยสถานทีจ่ดักิจกรรม ณ  หอประชุมโรงเรียน จนถึงบริเวณลานปลูกมนัส  าปะหลงั  มนีกัเรียนชัน้ม. ๖ และ

สภานกัเรียนของโรงเรียนเป็นสตาฟ 

ที่ประชุม  รบัทราบ  

     

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่อง  อืน่ๆ 

 ๕.๑  เรื่อง  การน าเสนองานที่โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชฯ ที่คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที่ ๑๔ 

มถินุายน ๒๕๕๙ แจง้ใหอ้อกค าส ัง่แต่งต ัง้คณะงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนมาปฏบิตังิานในวนัเสารท์ี ่๑๑ มถินุายน ๒๕๕๙ 

โดยใหล้งเวลาการปฏบิตังิานเพือ่ท  าบนัทกึขอใชเ้งนิเป็นค่าด  าเนินงานล่วงเวลา 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 ๕.๒ เรื่อง การส่งใชเ้งนิยมื 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน  แจง้ทีป่ระชุมเกี่ยวกบัผูท้ีค่า้งส่งใชเ้งนิยมืของโรงเรียนใหด้  าเนินการส่งใชใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ ม.ิย. 

ที่ประชุม  รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

 ๕.๓ เรื่อง ผูอ้  านวยการโรงเรียนแจง้การไปราชการในวนัที่ ๘ -๙ มิ.ย. และแต่งต ัง้รองผูอ้  านวยการโรงเรียน       

นายคมเดช  ราชเหนือ  เป็นผูร้กัษาราชการแทนในวนัดงักล่าว 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 ๕.๔  เรื่องแจง้จากหวัหนา้งานกลุ่มงานแผนและงบประมาณ  เกี่ยวกบัการบนัทกึขอใชเ้งนิงบประมาณตามโครงการ 

ใหผ่้านหวัหนา้การเงนิ ,หวัหนา้งานแผนฯ ก่อนเสนอไปยงัผูอ้  านวยการ 

 ที่ประชุม  รบัทราบ 

 ๕.๕ เรื่อง แจง้จากหวัหนา้งานพสัดุ  ชี้แจงแนวปฏบิตัใินการเขยีนเบกิวสัดุอปุกรณ์ โดยเขยีนเบกิตามที่ไดเ้สนอแผน

งบประมาณตามโครงการ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

     

     ปิดประชุม เวลา  ๑๘.๓๐ น.  

 

 

   

       ลงชื่อ           พมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง        ผูจ้ดและพมิพร์ายงานการประชุม 

          (นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง)     

        ครูธุรการโรงเรียน 

 

 

 

      ลงชื่อ           วสนัต ์  ลาจนัทกึ     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

             (นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ)            

             ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

 


