
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 









 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอกแย้มพร้อมอุปถัมภ์ 

 
 

 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ 

วัน พุธ ที่  ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐  น.   
ณ  ห้องประชุมเกียรติยศ    โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   

................................................................................................................................................................... 

ผู้มาประชุม   

๑. นายสนั่น  ไชยหงษ์    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธาน 

๒. นางสุมาลี  เกษรมาลา    ตำแหน่งคร ูอบต.  

๓. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ   ตำแหน่งครู 

๔. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน   ตำแหน่งครู 

๕. นางยุวดี  ทองคำ    ตำแหน่งครู   

๖. นายอนุวัตร  ธิระมาร    ตำแหน่งครู 

๗. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร   ตำแหน่งครู 

๘.  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์   ตำแหน่งคร ู   

๙.  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น   ตำแหน่งครู  

๑๐.  นางสาวปาณิสรา  คำมูล   ตำแหน่งครู 

๑๑. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย   ตำแหน่งครู 

          ๑๒. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

 ๑๓. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

๑๔. นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

๑๕. นายชัยวัฒน ์ จิ๋วโคราช   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

๑๖. นางกัญจนา  บัวพุ่ม    ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต. 



ผู้ไม่มาประชุม  
- ไม่มี –  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- ไม่มี –  
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 ๑.๑  ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนนนทบุรี เขต ๑ มี ๓ กลุ่ม 
         - กลุ่มเมืองนนท์ ๑ มี ๑๑ โรงเรียน 
         - กลุ่มเมืองนนท์ ๒ มี ๑๑ โรงเรียน 
         - กลุ่มบางกรวย ๓ มี ๑๐ โรงเรียน 
    โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) อยู่ในกลุ่มบางกรวย ๓ เป็นประธานและอนุกรรมการ
กลุ่มวิชาการ 
             มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒  /๒๕๖๔  วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ    
         ๓.๑  กลุ่มบริหารวิชาการ 
                 ๓.๑.๑  การเปิดเรียน วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
                  -  เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔  ตามความสมัครใจ 
                 ๓.๑.๒  การสำรวจนักเรียน 
                  - สำรวจนักเรียนของตนเองเก่ียวกับการเรียน Onlite กี่คน และ Onsite กี่คน 
                 ๓.๑.๓  การปฏิบัติการสอนร่วมกับTeacher  
         ๓.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 ๓.๒.๑ การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
                  - ทุกครั้งมาลงเวลาปฏิบัติราชการให้ลงเวลาเป็นเลขไทย  ให้มาลงเวลาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น.  
                 ๓.๒.๒ การลาและมอบหมายงาน 
                   - ลากิจต้องแจ้งลาล่วงหน้าและถ้าลาป่วยต้องส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ  หรือจะ
โทรแจ้งผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบุคคล 
                 ๓.๒.๓ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
                   - ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง  ถ้าเกิน ๒ ชั่วโมงถือว่าขอลาครึ่งวัน  และถ้า
เกินครึ่งวันถือว่าลา ๑ วัน 
                 ๓.๒.๔ การปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน 



                   - ครูทุกคนจะสลับกันอยู่เวรทั้งกลางวันกลางคืน 
                 ๓.๒.๕ การอบรม วPA 
                   - จะมีการอบรมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และส่งรายชื่อภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
         ๓.๓  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                 ๓.๓.๑ การจัดซื้อพัสดุ SME กับกรมบัญชีกลาง    
                 ๓.๓.๒ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
                 ๓.๓.๓  การจัดตั้งงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
๓.๔  กลุ่มบริหารทั่วไป 

                 ๓.๔.๑ การซ่อมแซมงบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

                 ๓.๔.๒  การซ่อมแซมบ้านพัก 

                          - ชะลอการซ่อมแซมไปก่อน 

                 ๓.๔.๓  การร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรพระ 108 

                 ๓.๔.๓  งบซ่อมแซม ๔๑๗,๗๐๐ ซ่อมแซมฝ้าโรงอาหารและปรับพื้นลานอเนกประสงค์ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
       -  ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  อื่นๆ  
  ๕.๑  กิจกรรมมหาธีรราชเจ้า  จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔   
                            - ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี 
                            - จะมีการซ้อมพิธีการวันที่ พฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในชั่วโมงลูกเสือ 
  ๕.๒  กิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม จะจัดในวันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
          - ข้าราชการครูแต่งกายด้วยชุดปกติขาว  พนักงานและลูกจ้างให้แต่งกายด้วยชุดตรวจ
การ  และนักเรียนให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
          - การจัดกิจกรรมจะจัดในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
           มติที่ประชุม รับทราบ      
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐ น.      
 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ 

วัน พุธ ที่  ๑๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.   
ประชุมวีดีโอคอล Google Meet  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)    

................................................................................................................................................................... 

ผู้มาประชุม   

๑. นายสนั่น  ไชยหงษ์    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธาน 

๒. นางสุมาลี  เกษรมาลา    ตำแหน่งคร ูอบต.  

๓. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ   ตำแหน่งครู 

๔. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน   ตำแหน่งครู 

๕. นางยุวดี  ทองคำ    ตำแหน่งครู   

๖. นายอนุวัตร  ธิระมาร    ตำแหน่งครู 

๗. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร   ตำแหน่งครู 

๘.  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์   ตำแหน่งคร ู   

๙.  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น   ตำแหน่งครู  

๑๐.  นางสาวปาณิสรา  คำมูล   ตำแหน่งครู 

๑๑. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย   ตำแหน่งครู 

          ๑๒. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

 ๑๓. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

๑๔. นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

๑๕. นายชัยวัฒน ์ จิ๋วโคราช   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

๑๖. นางกัญจนา  บัวพุ่ม    ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม  
- ไม่มี –  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
- ไม่มี –  
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 ๑.๑  การเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite  จากการประชุมของ สพฐ. จะให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Onsite  ซ่ึงโรงเรียนจึงจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และ Online ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่อนุบาล ๒ – ป.๖ ตามความสมัครใจของผู้ปกครองที่จะเลือกว่าจะให้
นักเรียนได้เรียนในรูปแบบไหน 
 ๑.๒  การทำข่าวประชาสัมพันธ์  มอบหมายให้คุณครูแก้วใจ  จำปาทอง รับผิดชอบ  เป็นคนจัดทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ 
 ๑.๓  การรายงานการติดตามสถานการณ์โควิด ๑๙ มอบหมายให้คุณครูเพญนภา  พันพินิจ  
รับผิดชอบ 
 ๑.๔  งานวารสารของโรงเรียนมอบหมายคุณครูเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  และคุณครูแก้วใน  จำปา
ทองรับผิดชอบ  

             มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๓  /๒๕๖๔  วันที่ ๒๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ    
         ๓.๑  กลุ่มบริหารวิชาการ 
                 ๓.๑.๑  การบันทึกการนิเทศ PLC 
                 ๓.๑.๒  การนิเทศการสอน 
                 ๓.๑.๓  การสอบ O – NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  ประกาศผลสอบ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 - NT สอบวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 - RT สอบวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
                  ๓.๑.๔  เอกสารประจำชั้นเรียนให้ครูประจำชั้นดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
                  ๓.๑.๕  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite  และรูปแบบ  Online   
                  ๓.๑.๖  การประกวดสื่อการสอน  จัดทำคลิปวีดีโอการเป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจและเหมาะสม 
                  ๓.๑.๗  การสำรวจและจัดซื้อหนังสือเรียน 
         ๓.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 ๓.๒.๑ แจ้งการส่งเรื่องการย้ายตั้งแต่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  กำหนดส่งเอกสารและจัดทำให้
เรียบร้อยภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  
                 ๓.๒.๒ การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                 ๓.๒.๓ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 



                   - ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง  ถ้าเกิน ๒ ชั่วโมงถือว่าขอลาครึ่งวัน  และถ้า
เกินครึ่งวันถือว่าลา ๑ วัน 
                 ๓.๒.๔ การมาปฏิบัติงานราชการ 
         ๓.๓  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                 ๓.๓.๑ ขอความร่วมมือถ้าหากเอกสารแจ้งชำระค่าน้ำ  ค่าไฟโรงเรียน คุณครูท่านใดที่รับไว้ให้
นำไปให้คุณครูพินทุสร  ได้ทันที 
                 ๓.๓.๒ การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
                 ๓.๓.๓ การมารับเงินทุน  กกศ.นักเรียนยากจนพิเศษ 
                  ๓.๓.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งว่าตอนนี้พัสดุยังมาไม่ครบแต่สามารถเบิกได้แล้วบางรายการแล้วถ้า
อยากทราบว่ารายการไหนเบิกได้แล้วให้มาขอดูรายการกับคุณครูนัทจนันท์ได้เลย 
                  ๓.๓.๕ งบประมาณในการซ่อมสนามของโรงเรียนและฟ้าโรงอาหารมาแล้วกำลังดำเนินการ
ซ่อมแซม 
          ๓.๔  กลุ่มบริหารทั่วไป 
                 ๓.๔.๑ ให้คุณครูทุกคนติดตามข้อมูลนักเรียน เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙  หรือนักเรียน
หรือผู้ปกครองได้รับเชื้อโควิด ๑๙ ให้แจ้งครูเพ็ญนภาได้เลย 
                 ๓.๔.๒  การตรวจ ATK ให้สำรวจนักเรียนที่พร้อมจะตรวจกับทางโรงเรียนหรือสะดวกตรวจด้วยตัวเอง 
                 ๓.๔.๓  การบำรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนกำลังดำเนินการซ่อม เช่น ฝาชักโครก  ระบบการไหล
ของน้ำ  ประตูห้องน้ำ  เป็นต้น 
                 ๓.๔.๔  การมาอยู่เวรให้คุณครูเวรสำรวจว่าปิดไฟหมดทุกดวงหรือไม่  การปิดเปิดประตูโรงเรียน
และอาคารเรียน  และลดน้ำต้นไม้บริเวณโรงเรียนทุกครั้ง   
           มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
       -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  อื่นๆ  
  ๕.๑  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบคนการประเมินโรงเรียนสุจริต ITA  
  ๕.๒  การสำรวจนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนในรูปแบบ Onsite  หรือรูปแบบ  Online 
                     ๕.๓  การจัดสรรค์ของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน 
 

           มติที่ประชุม รับทราบ      
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.      
 
 
 
 



ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอกแย้มพร้อมอุปถัมภ์ 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 


