
รายงานการประชุมการประชุมโรงเรยีนนางรองพทิยาคม 

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖3 

วันจันทรท์ี่ ๒๙ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  ๐๙.00 น.  ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

โรงเรยีนนางรองพทิยาคม อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรรีัมย์ 
----------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

นายสุรธ ี  เครือบคนโท 

นายอายุปข่าน  สยามประโคน 

นางอรพิน   ขุนเพ็ง 

นางพิมพ์ภฏัชฎา   พิกุลทอง 

นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง 

นางจุรีรัตน์   พันธุส์วา่ง 

นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ 

นายธนากร  วทิย์ศลาพงษ์ 

นายสมพุด  เกตขจร 

นางสาริศา   ดวงจันทา 

นางสาวธมนณัฏฐ์  สัตนาโคศริิกุล   

นางกรรณิการ์  สงครามศักดิ์   

นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม 

นายวชิรุทย์    อนุศริิ 

นางสาวฐิตมิา   ย่ิงยง   

นายชัยยุทธ    พันธส์มบัติ 

นางวรรณา  อู๋ไพจิตร 

นางวรินร าไพ  แถวกระโทก 

นายสันติ    อาภรณ์พงษ์ 

นางสาวสราวลี  มาประจวบ 

นางสาวอริสรา  แสงเทียน  

นางรุ่งรัตน์  จ าปาโพธิ์ 

นายสุมิตร   อันทามา 

นางนวลฉว ี  วรีาพันธ์ 

นางสาวฐิตยิา   ค้ าชู 

นางวารุณี  หัสนสิสัย 

นางอริยาพร  ข าวงค์ 

น.ส.มณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์ 

นางวไิลลักษณ์  เหลา่ธรรมย่ิงยง 

นายอโณทัย  เวชชศาสตร์ 

นางรุ่งฤดี   อุทุม 

นางสาวปวณีา  โสภา 

นายขวัญชัย   ปานกลาง (พนักงานราชการ) 

นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว 

นายทวี   กมลชิตร 

นายปรารภ   แกกูล   

นางสาวสมถวิล  บุญทว ี  

นางสาวเกตุมณี   ประถมชัย 

นายประทวน  จงกลาง  (พนักงานราชการ) 

นางนภัสสร  ผลวเิศษสิทธิ์ 

นายกิตติภูมิ  ผลวเิศษสิทธิ์ 

นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์ 

นายวริิยะ  ทองดี 

นายภาคิน   ย่ิงภัทรกิจ 

นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ 

นายกษดิิศ   ศริิเมฆา 

นายพานุวัฒน์  ป้องเคน 

นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์ 

นางสาวรพีพรรณ   สาลีรัมย์  (เกษตร) 

นางพิณภรณ์ วทิย์ศลาพงษ์ 

นางสมบัติ  สยามประโคน 

นางจรูญลักษณ์ วเิศษสกุลวงค์ 

นางสุภารัตน์  คนชุม 

นายประถม   ภักดี 

นายชัยเวยีง   โคตรดก 

นางณัฏฐพชิา   โคตรดก 

นางสาวแสงเดือน  มะลิลา   

นางสาวศุภรักษ์   สิริโสม (แนะแนว) 

นางสาวปราจิม   ศรีชุมแสง (ธุรการ) 

นายสราวุธ   ฉิมกูล (ห้องสมุด) 

นางสาวอารีย์  ครุฑประโคน (E) 

นายสุชาติ   แผ้วพลสง (พละ) 

นายธวัฒน์ชัย  จันดา (นศ.ดนตรี) 

นายเอกลักษณ์  พลสงคราม (นศ.พละ) 

น.ส.พรรณทิพา  ขันเดช (นศ.ฟิสิกส์) 

 

 



น.ส.ชนกนก  กลิ่นพยอม (นศ.ไทย) 

น.ส.ชฎาพร   ทองค า (นศ.ไทย) 

น.ส.ลภัสรดา   ศรีศักดิ ์(นศ.E) 

น.ส.รัชนกีร  เศรษฐสิงห์ (นศ.E) 

น.ส.สุภัทตรา   คนชุม (นศ.วทิย์ท่ัวไป) 

นายฐาปกรณ์  ชัยอินทร์ (นศ.ศลิป) 

น.ส. สุรดา   เต้นปักษี (นศ.ศลิป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายอายุปข่าน  สยามประโคน  ลาป่วย 

2. นางสาวพัชรา  เการัมย์  ลาคลอด 

3. นายมนตรี   ชื่นอุรา 

4. นางสาวยุพารัตน์  อุทัย 

5. นางเขมสรณ์  ดวงมาลี   

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.00 น.   

นายสุรธี    เครอืบคนโท  ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุรธี    เครอืบคนโท  ๑.1  การแตง่ต้ังคณะกรรมการปฏิบัตงิานตามฝ่าย ๔ ฝ่าย 

  ๑.๒  การแตง่กายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑.๓  การซ่อมอาคารต่าง ๆ เช่น อาคาร ๒  ให้เสร็จภายในอาทิตย์น้ี 

- ที่ประชุมรับทราบ - 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ครัง้ที ่ ๗  วันที ่๑๘  มิถุนายน   2563 

 - ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม – 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 

นายสุรธี    เครอืบคนโท   3.1 การเตรียมสอนออนไลน์  เมื่อถึงเวลาก็ให้พร้อมสอน  เน้นเร่ืองความสะอาด  สะดวก  

และปลอดภัย  จะมีคณะกรรมการตรวจสอบ มาตรฐานความสะอาด  และมาตรฐานการเรียนการสอน 

   ๓.๒  การออกเยี่ยมบ้านนักเรยีน  ขอช่ืนชม และให้ท าเอกสารเบิกจา่ยให้แล้วเสร็จภายใน 

กรกฎาคม น้ี  การเบิกจา่ยงานทุกงาน  ทุกโครงการ  และลา้งหนีใ้ห้แล้วเสร็จอย่าปลอ่ยให้ลว่งเลยนาน 

- ที่ประชุมรับทราบ – 

 

 

 

- ๒ - 



 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

นายสุรธี    เครอืบคนโท    : ๔.๑  การจัดกลุ่มนักเรยีน  จ านวนนักเรยีนในระดับช้ัน 

    - ห้องเรียน SEP  เรียกหลักสูตร ? 

    - ห้องเรียนพิเศษ  กีฬา  เรียกหลักสูตร ? 

 มีคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ  โดยมอบหมายให้  

นายอายุปข่าน  สยามประโคน    รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นางสาวสราวลี   มาประจวบ  คร ู    รองประธานกรรมการ 

  ครูทั้งหมด          กรรมการ 

  หัวหน้ากลุ่มสาระ       เลขานุการ 

  เลขาฝ่ายบรหิารวิชาการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

  คนจัดท าหลักสูตร       กรรมการ 

 - ห้องเรียน SEP  

  หัวหน้ากลุ่มสาระ       เลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 - ควรนัดหมายผู้ปกครอง  พูดคุยเร่ืองการจัดห้องเรียนพิเศษให้เข้าใจ  จุดประสงค์การจัด

ห้องเรียนพิเศษ อย่างไรบ้าง 

 - ห้องเรียน SEP จะน าห้องว่าง ๆมาปรับปรุงใหม่  แตต่อนนีใ้ช้ห้องโสตทัศนศึกษา เรียนไปก่อน  

เรียนออนไซด์  ทั้ง ม.๑ ,๔ 

 คุณครูท่านใดมีช่ัวโมงน้อย  จะมีการเพ่ิมวิชาเลอืกให้  โดยคาบสอนต้องอย่างน้อย ๑๕ คาบ  มี

ค าสั่งสอนให้คุณครู  คุณครูต้องท าแผน  สื่อการสอน และรายงาน SAR 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

นางสาวสราวลี   มาประจวบ   :  - การแบ่งกลุม่นักเรยีน โดยการเย่ียมบ้านหรอืโทรสอบถาม 

   - เกณฑ์การจัดท าแตล่ะค่ะไม่เหมือนกัน  พบปัญหาในการจัดกลุม่  บางห้อง บางกลุ่มมาก  

บางกลุ่มน้อย 

     - มีปฏิทินจัดกลุม่นักเรียนมาเรียน  อาจจะจัดตามรถรับ - สง่นักเรยีน  เพ่ือความสะดวก 

- ห้องเรียน  SEP มาเรียนทั้งหมด 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

นางสภุารัตน์  คนชุม   :  การจัดกลุม่ตามความต้องการของ นักเรยีน  จะเป็นกลุม่ใหญ่เหมือนเดมิ 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

 

 

 

- ๓ - 



 

 ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไมม่ี - 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐ น. 

 

 

 

             ลงช่ือ                                             ผู้บันทึก 

              (นางสาวปราจิม     ศรีชุมแสง) 

 

    ลงช่ือ                                     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

         (นายภาคิน   ยิ่งภัทรกิจ) 

 

    ลงช่ือ                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม        

                (นายสุรธี    เครือบคนโท) 

 

 

 
 

- ๔ - 


