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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง  
ครั้ง 5/2563  

วันจันทร์ที ่5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมอาคารรวงผึ้ง  
-------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา  15.30 น. 
  
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทรงพล   ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
2 นางณภัทรารัตน์  อดทน ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
3 นางวรรณิดา   อาจรักษา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
4 นางสาวนวนจันทร์  รัตนธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
5 น.ส.นันทกานต์ เสนสูงเนิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
6 นางส ารวม  ผลประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
7 น.ส.นิภา  นาสมจิตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
8 น.ส.มินท์ธิตา  บุญธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
9 นางสมบูรณ์   อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
10 นางสาวพรทิวา   โม้งปราณีต ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
11 นางกัลยา   กิตติรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
12 นายสรายุทธ  วรเวก ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
13 นางมลฤดี  สวัสดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
14 นางสาวโยษิตา  ระงับพิษ พนักงานราชการ 
15 นางสาวรัตน์ชณี  นาคชูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
16 นายสมพงษ์  วงษ์ค าหาญ ช่างปูน 4 
17 นางสาวปิ่นประดับ  ประดับค า ครูอัตราจ้าง 
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 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม นายทรงพล  ทรัพย์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม ได้เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน      1.1 เรื่องขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรฯที่รับผิดชอบงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษอย่างมี  

ประสิทธิภาพ/เกิดประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เช่น 
สรุปโครงการ รายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปรายงานสารสนเทศวิชาการ สรุปงานประกัน 
คุณภาพภายใน จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  

     1.2 เรื่องการสร้างขวัญก าลังและชื่นชมในความส าเร็จของคณะครูและบุคลากรฯ ดังนี้ 
         1) ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม รับรางวัลจากผู้ว่าราชการ 
จังหวัดปราจีนบุรี (ครูมินท์ธิตาและคณะ) 

 2) เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับดีเยี่ยม 
รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ครูมินธ์ทิตา, ครูสรายุทธและคณะ) 

 3) เรื่องผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 ระดับยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ รับรางวัลจากเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ครูส ารวมและคณะ) 

 4) เรื่องผลการประเมินประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 
รับรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ปี 2561 (ครูพรทิวาและคณะ) 

 5) เรื่องผลการทดสอบระดับชาติด้านการอ่าน (RT) ป.1 สงูกว่าประเทศ 3 ปีซ้อน รับรางวัลจาก 
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1(ครูนวนจันทร์) 

 6) เรื่องผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ป.3 สูงกว่าประเทศทุกวิชา รับรางวัลจาก ผอ.สพป. 
ปราจีนบุรี เขต 1 (ครูส ารวม) 

 7) เรื่องผลการประกวด Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทครู รองชนะเลิศอันดับ 2 
รับรางวัลจาก ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ครูนิภา) 

 8) เรื่องผลการประกวด Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทผู้บริหาร ชนะเลิศ รับรางวัล 
จาก ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
รับรางวัลจากที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ผอ.ทรงพล) 

 9) เรื่องรางวัลครูดีไม่มีวันลา ไม่มาสาย จ านวน 5 คน ได้แก่ ครูส ารวม, ครูณภัทรารัตน์ , 
ครูนวนจันทร์ ,ครูสรายุทธ ,ครูโยษิตา 

     1.3 เรื่องจิกรรมศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 
วันที่ 18 -19 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รถออก 04.00 น. (ครูสมบูรณ์) 
สรุปรายรับ-รายจ่าย (ตามเอกสารแนบท้ายการประชุมหมายเลข 1) 

     1.4 เรื่องอัตราก าลังข้าราชการครูมีตัวอยู่จริง 11 คน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 17 คน มีอัตราเงินเดือน 15 คน 
ติดลบ -4 คน การจัดชั้นเรียนมอบหัวหน้าช่วงชั้นด าเนินการ วันที่ 6 ต.ค. 63 จะมีการประชุมจัดสรร
อัตราก าลังจ านวน 51 อัตรา…ซึ่งจ านวนนักเรียน 254 คน ควรจะมีครู 17 คน ตอนนี้โรงเรียนเรายังขาดอยู่
อีก 4 ต าแหน่ง วันที่ 6 ตุลาคมนี้น่าจะได้คืนประมาณ 2 ต าแหน่ง และรอ ว 16 อีก 2 ต าแหน่ง วิชาเอก
ดนตรีและวิชาเอกภาษาไทย 

     1.5 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูทุกสายงาน พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63) มอบครูวรรณิดา ท าประกาศผลการปฏิบัติงาน (ครูวรรณิดา 
และคณะ) เกณฑ์พิจารณาเรียงล าดับดังนี้ 

   - ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT ,RT) รวมทั้งผลการทดสอบปลายปี 
- ผลการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
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- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ  
  รางวัล(OBEC AWARDS) 
- ผลงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ผลงานโรงเรียน ผลงานครูและผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์ระดับชาติ 

*** ครูสรายุทธ (456 บาท) ครูนิภา (486 บาท) ครูพรทิวา (1,032 บาท) ครูณภัทรารัตน์ (1,416 บาท) 
ครูนันทกานต์ ( 486 บาท) ครูมินท์ธิตา (486 บาท) ครูนวนจันทร์ (1,404 บาท) ครูสมบูรณ์ (1,188 บาท) 
ครูวรรณิดา (1,404 บาท) รวม 8,358 บาท) 

1.6 เรื่องแฟ้มใบประกอบวิชาชีพครู และการส ารวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ครูสมบูรณ์)…เนื่องจาก 
  ปัญหาของโรงเรียนสารสาสน์ ดังนั้นโรงเรียนเราจึงจ าเป็นต้องขอใบประกอบวิชาชีพของคณะครูไว้ 
1.7 เรื่องงานบริหารงบประมาณ 

- งบซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบวาตภัย เหลือจ่าย ครั้งที่ 1 จ านวน 15,000 บาท (ครูณภัทรารัตน์) 
- งบการด าเนินงานกองทุนเสมอภาคส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (CCT) 
  จ านวน 8,000 บาท (ครูรัตน์ชณี ,ครูโยษิตา) 
- งบเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 เพ่ือซื้อวัสดุการศึกษา จ านวน 7,000 บาท (ครูณภัทรารัตน์) 
- งบเหลือจ่าย ครั้งที่ 3 จัดนิทรรศการระบบการดูแลฯ จ านวน 10,000 บาท (ครูนันทกานต์)… 
จะน าไปท าเป็นป้าย 3 แผ่นเหมือนสถานศึกษาสีขาว/ปฐมวัย เพราะจะต้องน าไปจัดนิทรรศการ
โชวใ์นวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

- งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ครูณภัทรารัตน์,ครูโยษิตา ,ครูที่ปรึกษา) ให้ส ารวจเครื่องแบบ  
  นักเรียนที่ขาดแคลนด่วน เพ่ือจะได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา โยใช้วิธีถัวจ่าย 
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2563 (ครูสมบูรณ์ ,ครูนวนจันทร์ ,ครูมลฤดี) 
- เรื่องการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  (ครูรัตน์ชณี) ภายใน 31 ต.ค. 63 

          1.8 เรื่องการประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (EIT ,IIT และ OIT) 
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563  
(ครูสมบูรณ์และคณะ) ปรับปรุง O15 สถิติผู้มารับบริการ / O19 รายงานผลผิตปีงบประมาณ / O34 ต้องมี
อย่างน้อย 2 ภาษา…โรงเรียนเราตอนนี้ได้คะแนนประเมินประมาณ 93 % แล้ว 

      1.9 เรื่องการถอดบทเรียนโรงเรียนสารสาร์นราชพฤกษ “คร”ู ท าร้ายนักเรียน เพ่ือก าชับ สอดส่องดูแล 
เอาใจใส่ ก ากับควบคุม เฝ้าระวังโดยให้ข้าราชการครูปฎิบัติตามระเบียบการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด (ตามเอกสารแนบท้ายการประชุมหมายเลข 2) 

     1.10 เรื่องการรับคณะศึกษาดูงานของ 
- เครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอสะเดา จ.สงขลา จ านวน 35 โรงเรียน จ านวน 50 คน 
วันที่ 14 ก.ย.63 เรื่อง ITA ระบบประกันและกายภาพทั่วไป (ครูสมบูรณ์ ,ครูสรายุทธ์และคณะ) 

- โรงเรียนเมืองใหม่ สพป.สระแก้ว เขต 2 จ านวน 10 คน มาดูงานวันที่ 21 ก.ย.63 เรื่องผลการ  
  ทดสอบระดับชาติ RT ,NT , O-Net ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
- โรงเรียนชุมชนวัดคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 จ านวน 32 คน มาดูงานวันที่ 28 ก.ย.63  
  เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

           1.11 เรื่อง Test BluePrint O-NET ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 13 – 14 มี.ค. 63 
มอบครูประจ าวิชาเตรียมการสอน ติวข้อสอบและศึกษาแนวข้อสอบจาก Test Blue Print 
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1.12 เรื่องการรประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 วันที่ 24 มี.ค. 64 (ครูส ารวม) 
1.13 เรื่องการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 วันที่ 8 - 12 มี.ค. 64 (ครูนวนจันทร์) 
1.14 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ดาวโหลดได้ที่ 
http://aqa.onesqa.or.th ชื่อผู้ใช้งาน : B01344 รหัสผ่าน : 05082525 (ครูรัตน์ชณี) ปริ้นเอ้าเย็บเล่ม 

1.15 เรื่องการแข่งขัน อ่านคิด พิชิตแชมป์ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าพ้ืนฐาน…ฝากคุณครู 
ดูแลและฝึกเด็กด้วย เพราะจะมีการแข่งขัน 

1.16 เรื่องการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชน 
1) ก าหนดเวลา 15.30 น. นักเรียนทุกคนต้องเดินทางกลับบ้าน หากคณะครูมีกิจกรรมต้องการ 

น านักเรียนมาฝึกซ้อมหรือปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ให้ท าบันทึก 
ขออนุญาตผู้ปกครองตามแบบที่โรงเรียนก าหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และให้ครู
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยค านึงถงึความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก 
และปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาขอติดขัดให้
รายงานผู้บริหารรับทราบทันที 

2) การใช้ค าพูดที่ท าร้ายจิตใจนักเรียน 
1.17 เรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา การอยู่เวรรักษาความปลอดภัย ขอให้เวรเฝ้าระวัง 

และรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด การเฝ้าระวังป้องกัน
เหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา (ถังดับเพลิง,ระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ปลั๊ก,หัวหน้าช่วงชั้นเป็นหัวหน้าอาคาร
เรียน) การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้ง
กลางวัน/กลางคืนเวรวันหยุดราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

1.18 เรื่องการก ากับดูแลและก าชับให้ช้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติ 
ราชการตามระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และรักษาวินัยข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตน
ตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง นโยบายและธรรมเนียมแบบแผนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 

1) ความประพฤติชู้สาวกับนักเรียน  
2) การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
3) การลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตี 
4) ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ การละเมิดนักเรียน ที่ได้ข้ึนชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
   ทุกกรณี 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  
(รายละเอียดตามรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชน  
วัดหนองจวง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563) 

มติที่ประชุม.......รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
     3.1 เรื่องการด าเนินงานเอกสารผ่านระบบ Document Server ของโรงเรียน เพ่ือลดปริมาณกระดาษ 

(ครูสรายุทธ) 
    3.2 เรื่องการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาขยายผลให้ที่ประชุมทราบ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เป็นพี่เลี้ยง ด้านการอ่านออกเขียนได้กลุ่มภาษาต่างประเทศ(ครูนิภา, ครูนันทกานต์)….. 
   เป็นการท าสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 วัน เกี่ยวกับค าศัพท์และแบบทดสอบ โดยเน้น  
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทางคณะวิทยากรจะมาติดตามผลชั้น ป.5 แต่ตอนนนี้ 
   ยังไม่ก าหนดวัน  ก่อนมาจะแจ้งวันอีกที 
2) เรื่องการขยายผลจากกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี (23 ก.ย. 63) 
   คณะครูและนักเรียนตัวเมืองปราจีนบุรีและศรีมหาโพธิ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
   (ครูมินธ์ทิตา)…..เป็นกิจกรรมเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดปราจีนบุรีที่ดีมาก  
   โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ และได้น านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 1 คน หลังจากกลับมาได้ให้  
   นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมมาเล่าเรื่องที่ไปศึกษามาให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง เพื่อนร่วมชั้น 
   ให้ความสนใจมาก 

    3.3 เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้างาน และหัวหน้าช่วงชั้นเนื่องจากข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
1) ครูพรทิวา เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าช่วงชั้นม.1-3 และงานแนะแนว 
2) ครูสรายุทธ เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3) ครูนิภา หัวหน้างานบริหารวิชาการ งานหลักฐานผู้ส าเร็จการศึกษา 

    3.4 เรื่องการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
องค์ประกอบ ระดับทอง ตัวชี้วัด ระดับเพชร 

องค์ประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน 
                     (ครูโยษิตา) 

1) โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียน 
    ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (ครูโยษิตา) 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน  
                     (ครูมินท์ธิตา) 

2) มีการจัดตั้งชมรมสุขภาพที่มีแกนน านักเรียนรวมตัว กัน  
    ด าเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (ครูสรายุทธ) 

องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและ ชุมชน    
                     (ครูณภัทรารัตน์) 

3) มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลส าเร็จ ชัดเจน 
    ในการลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนหรือ 
    ชุมชน (ครูมินท์ธิตา) 

องค์ประกอบที่ 4 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและ ชุมชน     
                     (ครูพรทิวา) 

4) ภาวการณ์เจริญเติบโต (ครูมินท์ธิตา)  
    4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ต่อส่วนสูง  
    4.2 นักเรียนมีส่วนสูง ต่ออายุ 

องค์ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน (ครูนวนจันทร์) 5) นักเรียนไม่มีฟันแท้ผุ อุด และถอน (ครูเจี๊ยบ) 
องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน  
                     (ครูวรรณิดา, ครูปิ่นประดับ) 

6) นักเรียนอายุ 7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายท่ี สัมพันธ์  
    กับสุขภาพผ่านเกณฑ์ (ครูรัตน์ชณี) 

องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารปลอดภัย  
                     (ครูมลฤดี) 

7) นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล ช่วยเหลือ  
    (ครูส ารวม) 

องค์ประกอบที่ 8 บริการอนามัยโรงเรียน  
                     (ครูสรายุทธ) 

8) นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขอนามัยทางเพศ  
    (ครูพรทิวา) 

องค์ประกอบที่ 9 การให้ค าปรึกษาและสนับสนุน ทางสังคม  
                     (ครูส ารวม) 

9) การสูบบุหรี่ในโรงเรียน (ครูพรทิวา) 
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 องค์ประกอบ ระดับทอง ตัวชี้วัด ระดับเพชร 
องค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  

                     (ครูรัตน์ชณี, ครูนันทกานต์) 
10) นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติได้รับการ 
แก้ไข (ครูมลฤดี) 

 11) มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม 
    ที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน 

    ได้เป็นผลส าเร็จ(ครูวรรณิดา, ครูปิ่นประดับ) 
 12) น้ าบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ (ครูสมบูรณ์) 
 13) ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) (ครูณภัทรารัตน์) 
 14) มีการจัดหรือจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มี   

    คุณค่าทางโภชนาการไม่หวานจัด ไม่เค็มจัดและไม่มี 
    ไขมันสูง (ครูวรรณิดา, ครูปิ่นประดับ) 

 15) มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผัก 
    มื้อกลางวันตามปริมาณท่ีแนะน า  
(ครูวรรณิดา,ครูปิ่นประดับ) 

 16) โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
     ในโรงเรียน (ครูวรรณิดา, ครูปิ่นประดับ) 

 17) การบาดเจ็บในโรงเรียนที่ท าให้นักเรียนต้องพัก 
     รักษาตัวในโรงพยาบาล (ครูมินท์ธิตา) 

 18) มีการจัดการปัญหาที่เกิดจากมลภาวะภายนอก 
     โรงเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ครูนิภา) 

 19) โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล 
     สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ครูนันทกานต์) 

      3.5 เรื่องการรด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(ครูส ารวมและคณะ) ดังนี้ 

1) การยืนเวรหน้าประตูโรงเรียน ครูเวรประจ าวัน คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน  
ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ตรวจตราจุดอับ จุดเสี่ยง กระเป๋าหนังสือ ช่วงเช้ามาเรียน  
พักกลางวัน และเย็นตอนเลิกเรียน เป็นพิเศษ 

2) ครูที่ปรึกษาหมั่นสอบถาม สังเกตนักเรียนในชั้นเรียน เพ่ือเฝ้าระวังใช้ความรุนแรงจากการ 
    (Bully) เช่น การล้อชื่อพ่อแม่ การตบหัว การขู่เอาเงิน ฯลฯ 
3) การเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% เพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและสรุปผลการคัดกรอง 
    นักเรียนออกเป็น 9 กลุ่มของทุกชั้นเรียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 
4) การติดตามนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วันท าการ (ครูที่ปรึกษา)….. 

-  ป.1 ไมมี่ 
-  ป.2 1 คน (ยุทธวีย์  กันเจียก) 
-  ป.3 ไม่มี 
-  ป.4 ไม่มี 
-  ป.5 1 คน (รพภีัทร ฤทธิกุลก าจร ) 
-  ป.6 1 คน (ปริญณา  เขียวสวัสดิ์) 
-  ม.1 ไม่มี 
-  ม.2 2 คน (นิภาดา  เจแสง , ณัฐชัย กันเจียก) 
-  ม.3 1 คน (กิตติพงษ์  บางยิ้ม) 
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     3.6 เรื่องการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ (ครูสมบูรณ์และคณะ)  
- การด าเนินงานบริษัทสร้างการดี และการจัดท าเอกสาร สก.1-13 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
  สิ้นป ี 
- การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”  
- การจ าหน่ายน้ าดื่มของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัท 
  สร้างการดี 
- ประกวด Best Practice (ครู ผู้บริหาร) วันที่ 10 – 15 ก.ย. 63 
- ประกวดนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต วันที่ 10 – 15 ก.ย. 63 

 - ประกวดบริษัทสร้างการดีวันที่ 10 – 15 ก.ย. 63 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         -  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  เรื่องงานทอดกฐินที่วัดหนองจวง  วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม  2563  ขอบอกบุญมายังคณะครูทุกท่าน 

 
      

 
เลิกประชุมเวลา   ......17.55....น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     
                                   (นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์) 
                                             ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 

          (ลงชื่อ)             
                         (นายทรงพล  ทรัพย์เจริญ) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


