
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการปรับปรุง พฒันาและสง่เสริมสถานศกึษา 
ด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

                  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมแพวิทยายน 



คณะกรรมการสถานศึกษาและสโมสรไลออนส์ชุมแพ  
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และนักเรียนชั้น ม.4 

 

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 



รายงานการประชุมโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
คร้ังที ่๖/ ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชุมแพวิทยายน 

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

          ผู้เข้าร่วมประชุม 
         ๑. นายสุรสิทธิ์   บุญครอง      ๑๒. นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจร 
         ๒. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน ์                           ๑๓. นางสาวนนตรา  เทียมตรี    
         ๓. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ                              ๑๔. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์                     
        ๔. นางไพรลดา ศรีภา                                         ๑๕. นางสาวนัทธ์ชนัน   ศรีโพนทัน           
        ๕. นางปราณี  ไมลคามิ                                       ๑๖. นายสุริยง  ทองมีค่า                   
        ๖. นางสาวอัจฉรา ขัวจันทร์                                  ๑๗. นายธนากร ภูงามดาว                                   
         ๗. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ     ๑๘. นายพลวัฒน์ จงส าราญ          
         ๘. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล      ๑๙. นายวรรณกร พรมรักษ ์  
         ๙. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข       ๒o. นายอ านาจ ภาคศัพท์  
         ๑o. นายพจน์  ชมภูวิเศษ      ๒๑. นายพร้อมพงศ์ รูปชัยภูมิ    
         ๑๑. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์             ๒๒. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   
    ๒๓. นายประเสริฐ  เลาประเสริฐสุข                                                                    
        ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม      
                  -         
        เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๓o นาฬิกา         
        นายสุรสิทธิ์ บุญครอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน ประธานในการประชุม 
 
        ระเบียบวาระที่ ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           ๑.๑ ศบค. ของรัฐบาลมอบให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด มีการระบาด
ติดเช้ือโรคโควิด- ๑๙ ส่ังปิดทันที เช่น มีการระบาดท่ีจังหวัดระยอง รัฐบาลให้ส่ังปิดโรงเรียนในจังหวัด
ระยองจ านวนหลายโรงเรียน  
 
         ระเบียบวาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๕ 
                         วันท่ี ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        มติที่ประชุม :  รับรองรายงานประชุม 
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 ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
  ๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓                          
ผลการประชุมดังนี้ 
       โรงเรียนขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนขอความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินตนเอง  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ โรงเรียนแจ้งผลการประเมินการควบคุมโค
วิด-๑๙ ตามมาตรการ ๔๔ ข้อ อยู่ในระดับสีเขียว สามารถเปิดห้องเรียนแบบ Onsight ได้   
   ๓.๒ ผอ. มอบกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ด าเนินการสร้างทีมนักกีฬาฟุตบอลรุ่นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มอบหมายคุณครูธนากร ภูงามดาว คุณครูพลวัฒน์ จงส าราญและคุณครูอ านาจ ภาคศัพท์ ท าการ
ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน 
  ๓.๓ การจัดท าท าเนียบสภานักเรียนและท าเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมแพวิทยายน 
มอบหมายให้คุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์และคุณครูพจน์ ชมภูวิเศษ ด าเนินการ  
  ๓.๔ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณโรจน์ บริจาคเงินจ านวน ๕ ,ooo บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนและตลอดท้ังมอบกระดานไวท์บอร์ด จ านวน ๑o แผ่น  
  ๓.๕ สพม. ๒๕ จัดท า MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓  เพื่อท่ีจะท าข้อตกลงกับโรงเรียนและท่ีประชุม มอบกลุ่มงานวิชาการส่งจ านวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๖ ปฏิทินนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ สังกัด สพม.๒๕                    
โรงเรียนชุมแพวิทยายนได้รับการนิเทศติดตามครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.oo น. 
และครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.oo น.  
  ๓.๗ สพม. ๒๕ ท าบุญครบรอบ ๓ ปี เพื่อปรับปรุงอาคาร 
       ๓.๘ นักเรียนขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนจัดหาหนังสือเตรียมสอบ GAT-PAT และ O-NET 
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้งานห้องสมุด คือ คุณครูนนตรา เทียมตรีและ
คุณครูนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน ด าเนินการ 
  ๓.๙ โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๒๕๖๓ ให้คุณครูด าเนินการเสนอผู้อ านวยการ 
  ๓.๑o โรงเรียนชุมแพวิทยายนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ปี ๒๕๖o  
  ๓.๑๑ สพม.๒๕ แจ้งปฏิทิน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท าการ
ทดสอบในวันท่ี ๑๓-๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบในวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท าการทดสอบในวันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบใน 
วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔    
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  ๓.๑๒ แจ้งผลการประชุม ผู้บริหารประชุมสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู แจ้งจ านวนนักเรียนในสห
วิทยาเขตชุมแพม่านชมพู มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๕,๙๑๓ คน  
      โรงเรียนชุมแพศึกษา       จ านวน  ๒,๘๕๔   คน 
         โรงเรียนชุมแพพิทยาคม    จ านวน  ๒๕๖   คน 
      โรงเรียนชุมแพวิทยายน   จ านวน  ๒o๙   คน 
      โรงเรียนผาขามวิทยายน   จ านวน  ๙o   คน 
      โรงเรียนหนองตาไก้        จ านวน  ๑๙๖      คน 
      โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร จ านวน  ๑๖๒   คน 
      โรงเรียนภูผาม่าน  จ านวน  ๔๙๘   คน 
      โรงเรียนซ ายางวิทยายน จ านวน  ๙๑   คน 
      โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ านวน  ๙๖o   คน 
         โรงเรียนขัวเรียงศึกษา  จ านวน ๑o๒   คน 
   โรงเรียนนาจานศึกษา  จ านวน ๔๙๕   คน 
  ๓.๑๓ งานเกษียณข้าราชการครูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  
  ๓.๑๔ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารรับการประเมินจากศึกษาธิการภาค ๒ และท า MOU 
กับสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารขอความอนุเคราะห์จัดบูธเกี่ยวกับงาน
เศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้ ผู้ช่วยสมงาม เร่งเจริญรัตน์ และคุณครูสานิตย์ รูปชัยภูมิ ในวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๓.๑๕ งานเกษียณรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕  
นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล  ณ โรงแรม Ambassador เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
       
 ระเบียบวาระที่ ๔        เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น การโฮมรูม การเข้าแถวเคารพธงชาติ มีนักเรียน    
บางคนยืนไม่ตรง ครูประจ าช้ันต้องเข้าแถวกับนักเรียน เวรประจ าวันคุณครูทุกท่านร่วมกันวัดไข้นักเรียนและ
ดูแลการรับประทานอาหารเท่ียงของนักเรียน 
  ๔.๒ การออกนอกสถานศึกษาให้ขออนุญาตท่านผู้อ านวยการและท าการบันทึกขออนุญาตออก
นอกสถานศึกษาทุกครั้ง 
  ๔.๓ การจัดพิธีไหว้ครู ในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณครูอัจฉรา ขัวจันทร์ ช้ีแจงเกี่ยวกับการ
จัดพิธีไหว้ครูจะท าการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูในคาบลูกเสือและได้ขอความคิดเห็นจากคณะครูเกี่ยวกับการจัดพิธี
ไหว้ครู โดยมีคุณครูเกศรา อินทะนนท์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดพิธีไหว้ครู คือ ให้ตัวแทนนักเรียน
ของแต่ละห้องขึ้นไหว้ครูบนเวทีหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูให้นักเรียนแต่ละห้องได้มีการพบปะกับคุณครูท่ีปรึกษา  
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  ๔.๔ การรับการนิเทศก ากับติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-
๑๙) มอบหมายให้คุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์และคุณครูพจน์ ชมภูวิเศษ จัดท าวีดีทัศน์ 
  ๔.๕ คุณครูกัญญาภัค แข็งแอ แจ้งเกี่ยวกับการรับการนิเทศก ากับติดตามการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) แบบนิเทศติดตามนี้ มีประเด็นการนิเทศท้ังส้ิน ๘ ประเด็น 
คือ 
       ๔.๕.๑ มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑ อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒o๑๙ (Covid ๑๙) ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ๔.๕.๒ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            ๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
            ๒) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            ๓) การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
            ๔) การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ 
(PISA ๒o๒๑) 
            ๕) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       ๔.๕.๓ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   ๔.๕.๔ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๔.๕.๕ การจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา 
       ๔.๕.๖ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คุณประภาพร ฮุนเซอะ   
หมู่บ้านไผ่กุดหิน ๒ คุณสุบรรณ พัฒนศิริ เป็นกรรมการท่ีปรึกษา คุณตาบุญทัน ผ่านภูเขียว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔.๖ คุณครูศิริพร  ศิริวัฒนกุล แจ้งการท ากิจกรรม ๕ ส มอบหมายเขตรับผิดชอบให้นักเรียน 
โดยมีนักเรียน 
ช้ัน ม.๖ เป็นพี่เล้ียงจัดอุปกรณ์เพื่อเป็นการแบ่งเบาครูประจ าช้ัน 
  ๔.๗ คุณครูกนกอร ชาติชนะ แจ้งควรให้มีการน าฉี่โถปัสสาวะนักเรียนชายเอาออกจากห้องน้ า 
  ๔.๘ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ท่านผู้อ านวยการได้ปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับท่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา จะไม่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตรงกับ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๔.๙ การจัดต้นเทียนถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบริบูรณ์ วัดชัย
ประดิษฐ์และศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านไผ่กุดหิน ต าบลไชยสอ  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 



-๕- 
  ๔.๑o โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนชุมแพวิทยายนไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้ทุก
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจริยคุณ คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ครอบครัวคุณธรรม ได้ส่งรูปแบบรายงานจ านวน ๑ 
เล่ม ในวันท่ี ๒o กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๔.๑๑ การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้คุณครูสานิตย์ รูปชัยภูมิและคุณชลธิชา สุคนธ์ขจร 
อนุมัติงบประมาณและจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
                                         
 ระเบียบวาระที่ ๕        เร่ืองอื่นๆ 
  ๕.๑ คุณครูไพรลดา ศรีภา แจ้งเกี่ยวกับเส้ือเหลือวันศุกร์ท่ีโรงเรียนได้มอบให้กับคณะครูทุกท่าน
ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
  ๕.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ การปฏิบัติ
หน้าท่ีต้องมีร่องรอยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดการศึกษาแบบ New Normal โดยให้ทุกคนร่วม
แรงร่วมใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) และขอขอบคุณคณะ
ครูทุกท่านร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
 
  
                      เลิกประชุมเวลา ๑๘.o๙ นาฬิกา 
                    ลงช่ือ.....................................................ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

     (นางสาวชลธิชา    สุคนธ์ขจร) 

    ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ 

 

           ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 

   (นางไพรลดา   ศรีภา) 

    ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓ 

 

          ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 

   (นายสุรสิทธิ์   บุญครอง) 

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


