
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 8 / 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

................................ 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุพิษ  ชัยมงคล   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายวิเชียร  สุแก้ว   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นางณัฏฐ์พร  หงษ์ค า   คร ู
4. นางวีรอร  วงศ์ประเสริฐ   คร ู
5. นางเยาวลักษณ์  ปาละมี   คร ู
6. นางสาวปภัสสร  จงตรอง   คร ู
7. นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส  คร ู
8. นางทิพวรรณ  มูลทาศรี   คร ู
9. นางเกษมศรี  วงเวียน   คร ู
10. นางสุภาภรณ์  พรมมินทร์   คร ู
11. นางอภิสรา  พรหมเผ่า คนซื่อ  คร ู
12. นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 
13. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว   คร ู
14. นายนพดล  ไข่กา   คร ู
15. นางสาวปพัชญา  แก้วชัย   คร ู
16. นางนฤมล  สีโม    คร ู
17. นางสุริสา  ธรรมขันธ์   คร ู
18. นายอนันต์  อุดเต็น   คร ู
19. นางสาววรรสิกา  สุภาแสน  คร ู
20. นายปฏิภาณ  ประชุม   คร ู
21. นางสาวกนกพร  ปัญญา   คร ู
22. นายธนภูมิ  มะลิกุล   คร ู
23. นายสหพันธุ์  ไหวพินิจ   ครูผู้ช่วย 
24. นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า   ครูผู้ช่วย 
25. นางสาวกัลยา  วิเศษเลิศกมล  ครูผู้ช่วย 
26. นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด   ครูผู้ช่วย 
27. นายธนบดี  ปันต๊ะ   พนักงานราชการ 



28. นางสาวพัชรา  ยั่งยืนรัก   คร ู
29. นางสาวกวิสรา  ภิญโญ   ครูอัตราจ้าง 
30. นางสาวมยุรีย์  ค าจันทร์   คร ู

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส  ลาป่วย 
2. นางสาววรรสิกา  สุภาแสน  ลาป่วย 

 
เริ่มประชุมเวลา  16.00 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ขอบคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ และคณะครูทุกท่านที่ได้ด าเนินกิจกรรมภายในเดือน 
กรกฎาคม 2565 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  - การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเด็กใฝ่ดี รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด  

- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
  - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา  
  - การสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2565 
  - การอบรมเชิงปฏิบัติ ว.PA 
  - การน านักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากห้างสรรพสินค้าโลตัสแม่สาย จ านวน 8,820.50 
บาท 
  - การช่วยเหลือเด็กหญิงอัมพร  สิงห์สิริยงค์ นักเรียนชั้นม.3/2 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ให้ที่ประชุมรับรอง 
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Organization 
Development (OD) ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

มติที่ประชุม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ด าเนินการขออนุมัติการเดินทางไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 4.1  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปการด าเนินงานตามปฏิทินวิชาการ ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
ดังนี้ 
  4.1.1 การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเด็กใฝ่ดี รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด  ครูอนันต์  
อุดเต็น รายงานการด าเนินการ ดังนี้ 
  - การจัดกิจกรรมของค่ายใช้รูปแบบเกมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และจะน ากิจกรรมมาขยายผล
ต่อเนื่องภายในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้ชั่วโมงศาสตร์อาชีพในการจัดกิจกรรม 
  - ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  
  4.3.2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครูพงศธร  ไชมะงั่ว ได้รายงานการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
  - การจัดกิจกรรมทบทวนค าปฏิญาณ และเดินสวนสนามของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นการ
จัดกิจกรรมในลูกเสือระดับสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 
  - ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้ก ากับลูกเสือทุกท่านที่ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมจนประสบ
ผลส าเร็จ 
  4.3.3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ครนูพดล  ไข่กา ไดร้ายงานการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  - การด าเนินกิจกรรมใช้งบประมาณ ดังนี้ 
   สรุปงบประมาณ 
   1. งบโครงการ  5,000  บาท 
   2. งบบริจาคจากคณะครูและนักเรียน  12,943.25  บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  17,943.25  บาท 
   สรุปรายจ่าย 
   1. แผงโซล่าเซลล์  8,940  บาท 
   2. ผ้าอาบน้ าฝน  840  บาท 
   3. สังฆทาน  1,500  บาท 
   4. ค่าเชื้อเพลิง  1,100  บาท 
   5. ค่าปัจจัยถวายพระ  5,400  บาท 
   คงเหลือ  163.25  บาท  
  - ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมจนประสบผลส าเร็จ 
  - ครูอนันต์  อุดเต็น น าเสนอปัญหาเรื่องการก าหนดเวลาการจัดกิจกรรม ควรก าหนดให้
ชัดเจนมากกว่านี้ ซึ่งจะน าไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป 
  4.3.4 การสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2565  ครูสุริสา  
ธรรมขันธ์ ไดร้ายงานการด าเนินการดังนี้ 
  -  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดสอบกลางภาคในระดับชั้นมัธยมศึกษา 



  - การด าเนินการพบปัญหาดังนี้ 
   1. มีนักเรียนบางคนไม่มีเครื่องมือสื่อสารเพ่ือใช้ในการสอบออนไลน์ ซึ่งแก้ปัญหาโดย
ให้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
   2. มีนักเรียนบางคนไม่สามารถมาสอบได้เนื่องจากติดการกักตัว ซึ่งจะด าเนินการให้
สอบในภายหลัง 
  4.3.5 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ครูธนภูมิ  มะลิกุล 
ได้รายงานการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  - การจัดกิจกรรมมีงบประมาณตามแผนฯ จ านวน 1,500 บาท ใช้ไป จ านวน 885 บาท 
  - ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมจนประสบผลส าเร็จไป
ด้วยดี 
  4.3.6 กิจกรรมวันภาษาไทย ครูพัชรา  ยั่งยืนรัก ได้รายงานการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  - งบประมาณตามโครงการจ านวน 5,000 บาท 
   1. จัดเวที  2,000 บาท 
   2. เงินรางวัล 3,000 บาท 
  - ปรับปรุงในส่วนของก าหนดเวลากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เสร็จทันเวลาเลิกเรียนของนักเรียน 
  - ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมจนประสบผลส าเร็จไป
ด้วยดี 
   
  4.4  การด าเนินงานตามปฏิทินวิชาการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
  4.4.1 การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ครูผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ครู
สหพันห์  ไหวพินิจ และครูกัลยา  วิเศษเลิศกมล 
   - ครูสหพันธุ์  ไหวพินิจ เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1. ช่วงเช้าชมนิทรรศการนักเรียน 
   2. นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
   3. เสร็จพิธีตักบาตร ตัวแทนกล่าวรายงานและประธานกล่าวเปิดงาน 
   4. ประธานเปิดกรวย ถวายพระพรชัยมงคล 
   5. ร่วมร้องเพลงค่าน้ านม/การแสดงนาฏศิลป์ 
   6. ประธานลงนาม/ถ่ายรูป 
   7. มอบทุนการศึกษา 
   8. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
   9. กิจกรรมการประกวดในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้ 
    - ระดับอนุบาล  วาดภาพระบายสี 
    - ระดับชั้นป.1 – 3  วาดภาพระบายสี 



    - ระดับชั้นป.4 – 6  แต่งค าขวัญ 
    - ระดับชั้นม.1 – 3  เรียงความ 
   - งบประมาณด าเนินการจ านวน 1,500 บาท เป็นค่าอุปกรณ์แต่งเวที 1,200 บาท 
ซื้อต้นไม้ 300 บาท 

 มติที่ประชุม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. เลื่อนวันจัดกิจกรรมจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
  2. สรุปการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - ยกเลิกพิธีตักบาตรช่วงเช้าและการปลูกต้นไม้เนื่องจากมีกิจกรรมมาก และ

เวลามีจ ากัด 
   - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 
   - ประธานในพิธี ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
   - กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลห้วยไคร้

เป็นผู้กล่าว 
   - การแสดงนาฏศิลป์ แสดงช่วงก่อนการท าพิธีการ 
   - ไม่มีการกล่าวรายงานและเปิดงาน 
   - การแต่งกาย ดังนี้ 
   1. นักเรียน  แต่งกายชุดพ้ืนเมือง 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุด เสื้อสีฟ้า กางเกง/กระโปรง

สุภาพ 
  4.4.2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565  
   - ครูอภิสรา  พรหมเผ่า คนซื่อ เสนอรูปแบบกิจกรรม ดังนี้  

1. จัดกิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
2. จัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาคเช้า 

  อนุบาล/ป.1 – 3  ฐานพับจรวด, บ้านวิทยาศาสตร์น้อย, ของเล่นเด็ก 
ป.4 – 6   ฐานเครื่องบินพลังงาน, สไลม์, วิทยาศาสตร์กับงานศิลปะ 
ม.1 – 3   ฐานจรวดขวดน้ า, การเคลื่อนที่วัตถุ, วิทยาศาสตร์กับงาน

ศิลปะ 
ภาคบ่าย 
1. กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล 
2. การแข่งขันคาหูด 
3. การแข่งขันพับจรวด 
4. การแข่งขันจรวดขวดน้ า 



5. ประกวดภาพวาดระบายสี “โลกในอนาคต” 
มติที่ประชุม   

1. ให้ด าเนินการตามเสนอ 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบออกแบบกิจกรรมให้ชัดเจน

มากขึ้น 
  4.4.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
   - ครูอนันต์  อุดเต็น ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
   1. ก าหนดจัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
   2. จัดท าโปสเตอร์รับสมัครนักเรียน รับสมัครวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 
   3. งบประมาณ 3,000 บาท 

มติที่ประชุม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ให้ด าเนินการตามเสนอ 
2. จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 

  4.4.4 การประเมินวิทยฐานะช านาญการของครูมยุรีย์  ค าจันทร์ ให้เตรียมพร้อมด าเนินการ
ภายในเดือนกันยายน 2565 
  4.4.5 กิจกรรมการรับทุนการศึกษามูลนิธิตุ๊ลุงฝ้าย จ านวน 30 ทุน ให้ด าเนินการดังนี้ 
   - ใช้รถบรรทุกหกล้อรับ-ส่ง นักเรียน 
   - รถตู้พร้อมคนขับ รับ-ส่งคณะครู 
   - เวลาเดินทาง 08.00 น.  
   - ก าหนดเวลามอบทุน 09.30 น 
   - ให้ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง หากมีนักเรียนที่ไม่ไปรับทุน ให้น าตัวส ารองไปรับทุน
แทน 
  4.4.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน ITA ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
   - รองผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงเรียน ITA ดังนี้ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน ITA เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน 
ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาได้มีโอกาส สะท้อนและ
แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาตนเอง โดยสอบถาม การรับรู้และความ
คิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่    

ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่    
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ    



ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ    
ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรพัย์สินของราชการ    
ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทจุริต    

     ส่วนที่   2  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษา (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษา ได้มี
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสอบถามการรับรู้ และความ
คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัดได้แก่    

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน    
ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร    
ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน    
ส่วนที่  3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา ที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้
คะแนน พรอ้มข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่    

ตัวชี้วัดที่  9  การเปดิเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.1  ข้อมูลพื้นฐาน  
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.2  การบริหารงาน  
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทจุริต     
  ตัวชี้วัดย่อยที่  10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจรติ     
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

4.4.7  การใช้หลักสูตรต้านทุจริต โดยการน าไปบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบการสอนในวิชาสังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ด าเนินการจัดท าวิเคราะห์
หลักสูตร ได้แก่ 

1. ครูทรงยุทธ  แซ่ฟ้า 
2. ครูธนบดี  ปันต๊ะ 
3. ครูธนภูมิ  มะลิกุล 
4. ครูมาริสา  เครื่องพนัส 
5. ครูพิมพ์พร  ธรรมวงศ์ 
4.4.8 การด าเนินการตามระเบียบโรงเรียนในการด าเนินการด้านการปกครองนักเรียน โดยให้

ยึดตามระเบียบของโรงเรียน 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การก าหนดเงินทอนส าหรับเจ้าหน้าที่จ าหน่ายสินค้า ให้คงเหลือเงินทอนไว้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 - เหรียญ 5 บาท จ านวน  20  เหรียญ  เป็นจ านวนเงิน  100  บาท 
 - เหรียญ 10 บาท จ านวน  20  เหรียญ  เป็นจ านวนเงิน  200  บาท 
 - ธนบัตร 20 บาท จ านวน  20  ใบ  เป็นจ านวนเงิน  200  บาท 
5.2 การดูแลเวรนักเรียนในช่วงเลิกเรียน ก าหนดให้ครูเวรแต่ละวันไปช่วยดูแลเวรวันถัดไปอีก 1 วัน 

เลิกประชุมเวลา  19.00 น. 

 

          ลงชื่อ                                                         ลงชื่อ 
(นายวิเชียร  สุแก้ว)    (นายสุพิษ  ชัยมงคล) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
         ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 


