
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดงุปัญญา 
ครั้งที่ 1/2565 

วันอังคาร ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชมุลูกหว้า  โรงเรียนผดุงปัญญา 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายศุภชัย  พรรธนะแพทย ์  ประธานกรรมการ 
2. นางกรวรรณ  รัตนบุร ี  ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางธัญญาพร  เกตุด้วง  ผู้แทนคร ู
4. นายไพศาล  ชมพ ู   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พระครูประทีปจันทรังษ ี  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
6. พระมาหาสิปปศิษฐ์พลญาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
7. นายอารักษ์  อนุชปรีดา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. นายกรธนา  วีรวัฒน ์   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
9. นายเกษมสันต์  คำพุฒ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
10. นายสนั่น  วงษ์ด ี   กรรมการเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นางสาวกัลยา  ไข่มุกเลิศฤทธิ ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางนิตยา  รัตนหิรัญกาญจน ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

เริม่ประชุมเวลา 10:00 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ประธานในที่ประชุมแนะนำ คุณไพศาล  ชมพู นายกเทศบาลตำบลไม้งาม เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาคนใหม ่
 มติที่ประชุม–รับทราบ- 
 
 1.2 ประธานมอบหมายให้ผู้อำนวยการสนั่น  วงษ์ดี ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความ
เป็นเลิศทางภาษาจีน เนื่องจากทางโรงเรียนมีการเปิดแผนการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นเวลา 3 ปี มีนักเรียน
ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก และนักเรียนมีความสนใจในเรื่องของภาษาจีน ทางสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนคัดเลือกโรงเรียนผดุงปัญญาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านภาษาจีน และเมื่อวันที่ 14 – 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่
ผ่านมาทางโรงเรียนได้ไปศึกษาดูงานพร้อมกับคณะท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 



เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษาเจี๊ยวเหรียญ 
จังหวัดเชียงใหม่และหลังจากศึกษาดูงานทางโรงเรียนได้กลับมาทำโครงการรองรับไว้ในแผนปฏิบัติการ (วก27) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย ์
ประธาน สอบถามเพิ่มเติม 
 - ทางโรงเรียนขยายความที่มาที่ไปเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้
 - มีข้อตกลง หรือแนวทางการคัดเลือกการจัดตั้งศูนย์อย่างไร 
 - ทางโรงเรียนและทางมหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายในการจัดต้ังศูนย์อย่างไร 
 - ทางโรงเรียนได้ไปขอคำปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกับท่านอุดร เนื่องจากเหตุผลใด 
 - การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส่งผลอย่างไร หรือมีผลอย่างไรในอนาคตอันใกล้ 
รองนิตยา ชี้แจ้งเพิ่มเติม 
 - เนื่องจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้เข้าตรวจเยี่ยมทุกโรงเรียนในสังกัด 
และได้ให้ความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยในขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อยู่ 2 
ภาษา คือ ภาษาพม่าที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม และภาษาอังกฤษที่โรงเรียนตากพิทยาคม จึงเล็งเห็นว่าควรมี
การจัดต้ังศูนย์อีก 1 ภาษา คือ ภาษาจีน 
 - การคัดเลือกการจัดตั้งศูนย์ทางเขตพื้นที่ได้เล็งเห็นความพร้อมของทางโรงเรียนผดุงปัญญาเนื่องจาก
มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมาเป็นเวลาสมควร และมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน
อยู่ตลอดเวลาจึงเห็นสมควรเลือกโรงเรียนผดุงปัญญาเป็นศูนย์การเรียนรู ้
 - เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาจีน ให้มีความเป็นเลิศ เปิดโอกาสในการเรียนรู้
ทางด้านภาษามากยิ่งขึ้น 
 - เนื่องจากท่านอุดรให้ความสนใจ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เมื่อท่านทราบข่าวเกี่ยวกับทางโรงเรียน
กำลังจะดำเนินการตั้งศูนย์การเรียนรู้จึงได้สอบถามและได้ให้คำปรึกษา และทางโรงเรียนจึงได้ขอให้ท่านมา
เป็นที่ปรึกษาในการจัดต้ังศูนย ์
 - การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา ทางโรงเรียนจะมี
เครือข่ายการเรียนการสอนด้านภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
คุณกรธนา ให้ข้อเสนอแนะ 
 - การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการศึกษาทางโรงเรียนควรมี
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ควรขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ส่วน และที่สำคัญ
ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการดูแลศูนย์ 
คุณอารักษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 
 - เสนอช่ือการจัดตั้งศูนย์ขอให้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางภาษาจีน” 
พระครูประทีป ให้ข้อเสนอแนะ 
 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี ทางโรงเรียนควรจัดทำศูนย์ให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด 



 มติที่ประชุม  - คณะกรรมการรับทราบ เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทาง
ภาษาจีน- 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 มติที่ประชุม- มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม– 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
 - จำนวนยอดนักเรียนปัจจุบัน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 274 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 278 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 233 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 321 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 272 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 336 

รวม 1,714 
  

- สรุปนักเรียนสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัย TCAS ปี 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
มาวิทยาลัย จำนวนนักเรียน (คน) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 16 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 
มหาวิทยาลัยพะเยา 30 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 
มหาวิทยาลัยเรศวร 7 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 1 
สถาบันพระบรมฯ 4 
มหาวิทยาลัยราชัฏ 26 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 22 
วิทยาลัยเทคนคิ 6 
สถาบันกีฬา 1 



เอกชน 10 
หลักสูตรลายเส้น 3 
ประกอบอาชีพ 8 

รวม 142 
  

- รางวัลอื่น ๆ (การประกวด การแข่งขัน) ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 
ลำดับ

ที ่
รายชื่อนักเรียน ครูผูค้วบคุม รางวัลที่ได้รับ 

1 
2 

นายธีระพัฒน์  จ่อนตะมะ 
น.ส.ชิดชนก  ทองชำนาญ 

นายวาณิช  แก้วเลิศ 
น.ส.อำภา  หล่อหลอม 

เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศการ
ประกวดผลิตสื่อคลิป VDO อินโฟกราฟิก 
DigiFam Awardsฯ 

3 ด.ญ.วริยาภรณ์  เกตุด้วง นางธัญญาพร  เกตุด้วง เพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 
4 น.ส.ณัฐณิชา  แย้มแบบ  ชนะเลิ ศ  ระดับจั งห วัดการประกวด

เรียงความในหัวข้อ “รักของพ่อ” 
5 น.ส.วรรณชนก  ตุ่นเป็ง  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดการ

ประกวดเรียงความในหัวข้อ “รักของพ่อ” 
6 น.ส.ธัญญรัตน์  จันท์อำไพ  ชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดบท

กลอนในหัวข้อ “รักของพ่อ” 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

น.ส.พิชญ์พร  พรมหาญ 
ด.ญ.นพภัสสร  เหลืองสะอาดกุล 
น.ส.ศรุตา อินทรกุญชร 
นายภานุวัฒน์  รัตนบุร ี
น.ส.พรรณิการ์  ด้วงนา 
น.ส.ชิดชนก  ทองชำนาญ 
ด.ญ.วริยาภรณ์  เกตุด้วง 
น.ส.นภัสธนันท์ ชรัลวรภรณ์ 
น.ส.อธิติยา  ตองเต 
น.ส.ณัฐวดี  สองมัง 

 รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัดการประกวด
เรียงความ และบทกลอนในหัวข้อ “รัก
ของพ่อ” 

17 ด.ญ.พัชราภรณ์  ดีสมไพบูลย ์ นางโศภิต  คริเสถียร รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขง่ขันร้องเพลง
พม่า งาน Sho Me Your Myanmar 
Season 2 

18 น.ส.สุปรียา  เชื้อด ี นางโศภิต  คริเสถียร รางวัลชมเชย การตอบคำถามเกี่ยวกับ



19 น.ส.บุญญิสา  สอนสกุล 
 

เมียนมา ระดับมัธยมศึกษา ในงาน Sho 
Me Your Myanmar Season 2 

20 
21 

น.ส.เกวลิน  ทองสุข 
น.ส.สิริมล  ทองคำ 

นางโศภิต  คริเสถียร รางวัลชมเชย การตอบคำถามเกี่ยวกับ
เมียนมา ระดับมัธยมศึกษา ในงาน Sho 
Me Your Myanmar Season 2 

22 น.ส.เกศยา  บ้านนาพรชัย  ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be 
Number One IDOL TAK 

23 น.ส.พรพรหม  สิงห์แก้ว  รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

24 
25 
26 

นายพุฒิพงษ์  คำเกิด 
น.ส.ฐินะพร  สอนมั่ง 
น.ส.วิภารัตน์  สุขอ่วม 

นางโศภิต  คริเสถียร รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันคลิปวิดิ
โอทักษะภาษาต่างประเทศที่  2หัวข้อ
อาชีพสุด cool 

27 
28 

น.ส.ชุติกายจน์ อินทร์แพง 
น.ส.อริสรา  หาริคุณ 

นางโศภิต  คริเสถียร รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันคลิปวิดิ
โอทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2คลิปวิดิโอ
รีวิวของดีประจำจังหวัด 

 
 - การมอบทุนการศึกษา 
 1. ดอกผลจากกองทุนท่านอุดร  ตันติสุนทร จำนวน 24,000 บาท แบ่งทุนการศึกษาเป็น 24 ทุน ทุน
ละ 1,000 บาท โดยมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ทุน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 13 ทุน 
 2. ดอกผลทุนโรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน 50,000 บาท แบ่งเป็นทุนละ 1,000 บาท จำนวน 50 ทุน 
มอบให้ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 จำนวน12 ทุน 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  จำนวน 11 ทุน 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  จำนวน 14 ทุน 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  จำนวน 13 ทุน 
 - ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Open House ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีการจัดกิจกรรม
แสดงผลงาน นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “99 ปี เทคโนโลยีก้าวล้ำ เด็กคิด เด็กทำนำสู่
มาตรฐานสากล” 
 - การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งการรับ
นักเรียนเป็น 2 ช่วง 
  



ประเภทโควตา รับสมัครช่วงวันที่ 4-28 มกราคม 2565 ขยายเวลาเพิ่มถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565มี
จำนวนนักเรียนมาสมัครแบ่งเป็น 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  171 คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โรงเรียนเดิม) จำนวน  138 คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โรงเรียนอื่น) จำนวน  177 คน 
     รวม จำนวน  486 คน 

ประเภททั่วไป รับสมัครช่วงวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 
ขั้นตอนการรบันักเรียน(ทั่วไป) ระดับชั้น วันที ่

การสอบคัดเลือกห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 มีนาคม 2565 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 27 มีนาคม 2565 

ประกาศผลสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 30 มีนาคม 2565 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 31 มีนาคม 2565 

มอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 เมษายน 2565 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 เมษายน 2565 

 
ขั้นตอนการรบันักเรียน(ห้องพิเศษ) ระดับชั้น วันที ่

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 มีนาคม  2565 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 มีนาคม 2565 

ประกาศผลสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 มีนาคม 2565 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 มีนาคม 2565 

มอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 12มีนาคม 2565 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 13มีนาคม 2565 

 
- การสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 
- การสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 
- การทดสอบความถนัดทั่วไป GAT/PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2565 
- การสอบ 9 วิชาสามัญระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 
- การอนุมัติจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วันที่ 31 มีนาคม 

2565 
  



- การวัดและประเมินผล 
ม.3, ม.6 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มีนาคม  2565 
ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม  2565 

- การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน (ภาษาเมียนมา) ของ
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มติที่ประชุม–รับทราบ- 
 
3.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคคล รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับเกียรติบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการได้ดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  

- วันที่ 27 ธันวาคม  2564 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้ต้อนครู เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 2 อัตรา ณ ห้องประชุมลูกหว้า รายละเอียดดังนี้ 
  1. นางสาววรรณพรรณอินจันทร ์  วิชาเอกคณิตศาสตร ์   

2. นายชัยวัฒนจ์ันทหอม   วิชาเอกดนตรีสากล 
- ครูผู้ช่วย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จากครูผู้ช่วย                       

ที่ได้รับการแต่งต้ังในตำแหน่งครู ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก มีดังนี้ 
  1. นางสาวจิรวดี วงศ์นาสัก  วิชาเอกภาษาไทย 
  2. นางอรทัยประดับศร ี   วิชาเอกเคมีประยุกต์ 

- ครูผู้ช่วย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจากครูผู้ช่วย และทาง
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งครู ประจำปีการศึกษา 2564
ดังนี้  
  1. นางสาวพิชญาภรณ ์ ฮวบน้อย  วิชาเอกคณิตศาสตร ์
  2. นางสาวณัฐณิชา  ดีสลิด   วิชาเอกศิลปศึกษา 
  3. นางสาวธกาน  ต์สมหมาย  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
  4. นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู ่  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
  5. นางสาวอำภา  หล่อหลอม  วิชาคอมพิวเตอร ์
  6. นางสาวภคพร แสงปัญญา   วิชาเอกชีววิทยา 
  7. นางสาวนิศารัตน์  ผัดตุ่น   วิชาเอกคณิตศาสตร ์
  8. นายอาทิตย์  ถวิลชาวดอย  วิชาเอกคณิตศาสตร ์

- โรงเรียนผดุงปัญญา ได้ดำเนินการรับสมัครMiss.Stephanie Elizabeth Bilykครูชาวต่างชาติ 
สัญชาติ Americanเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
จำนวน 1 คน ซึ่งเดิมโรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับครูชาวต่างชาติ สัญชาติ Filipino ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 



- ข้าราชการครู ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ 1 ราย 
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลม 

- ข้าราชการครู ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ได้แก่  
  1.นางกรุณา  เมืองแก้ว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  2.นางพัชนีย ์ วิจารณ์พล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3.นางกาญจนา  ประสาทศิลป ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.นางสุภาสิน ี สอนแก้ว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- ผลงาน โล่ รางวัลที่ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนผดุงปัญญาได้รับดังต่อไปนี ้
ลำดับ

ที ่
รายชื่อคร ู กลุ่มสาระการเรียนรู ้ รางวัลที่ได้รับ 

1 นางมณฑิรา   บุษยะบุตร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 
2564 คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
2. รางวัลรองชนะเลิศประกวดกิจกรรมการ
ประกวดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำ
สถานศึกษา ตลอดปี พ.ศ. 2565  "หนึ่งคำ
ขวัญ  หนึ่ งสถานศึกษา" (One Slogan One 
School : OSOS) 

2 นางสาวณัฐณิชา   ดีสลิด ศิลปะ 1. เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวด
คลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
2. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองการประกวดวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม” 
 



 
3. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การประกวดวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม” 
4. ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  

3 นางสาวศิสุดา   นวลอ้าย ศิลปะ 1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การประกวดวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม” 

4 นางอรทัย    ประดับศรี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวด SCIENCE SHOW 
/SCIENCE DRAMA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม” 

5 นางสาวมยุรา   รัญจวน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวด SCIENCE SHOW 
/SCIENCE DRAMA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 



นวัตกรรม” 
2. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

6 นางสมปอง   ภู่ยางโทน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงในการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนา
เยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม” 

7 นางกาญจนา  กาทอง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
“ฟิสิกส์” งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 

8 นายจักรพันธ ์ พลพัฒน ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
“ฟิสิกส์” งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 

9 นางสาวภคภร   แสงปัญญา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่งขันตอบปัญญาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม” 

10 นางมาลินี   สุยะวงศ ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่งขันตอบปัญญาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปีการศึกษา 2564 “พัฒนาเยาวชน
ภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม” 
 



11 นายวาณิช   แก้วเลิศ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนในการประกวดผลิตสื่อ
คลิป วดี โอและสื่ ออิ น โฟกราฟิ ก  DigiFam 
Awards ภายใต้ โครงการ “Healthy Digital 
Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 
ระดับประเทศ 
2. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

12 นางสาวอำภา   หล่อมหลอม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนในการประกวดผลิตสื่อ
คลิป วดี โอและสื่ ออิ น โฟกราฟิ ก  DigiFam 
Awards ภายใต้ โครงการ “Healthy Digital 
Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 
ระดับประเทศ 

13 นางโศภิต   ครีเสถียร ภาษาต่างประเทศ 1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนในการแข่งขัน นักเรียน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการ
แข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเมียน
มาร์ (ระดับมัธยมศึกษา) ในงาน “SHOW ME 
YOUT MYANMAR ONLINE” 
2. ครูผู้ควบคุมนักเรียน การประกวดแข่งขัน
คลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบ
ชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 (การรีวิว “ของ
ดี ป ระจำจั งห วัด ” ภ าษ าเมี ยนม า ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
3. ครูผู้ควบคุมการแข่งขันประกวดแข่งขันตอบ
คำถามเกี่ยวกับเมียนมา(ระดับมัธยมศึกษา) ใน
งาน “SHOW ME YOUT MYANMAR ONLINE 
SEASON 2” 
4. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 
 
 



14 นางธัญญาพร เกตุด้วง สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. รางวัลชนะเลิศประกวดกิจกรรมการประกวด
คำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา 
ตลอดปี  พ .ศ . 2565  "หนึ่ งคำขวัญ  หนึ่ ง
สถานศึกษา" (One Slogan One School : 
OSOS) 
2. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

15 นางกาญจนา  ประสาทศิลป ์ ภาษาไทย 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ประกวด
กิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครูให้เป็นคำ
ขวัญประจำสถานศึกษา ตลอดปี พ.ศ. 2565  
"หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" (One Slogan 
One School : OSOS) 

16 นายพีรพัฒน์    พรมพล สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. รางวัลชมเชยประกวดกิจกรรมการประกวด
คำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา 
ตลอดปี  พ .ศ . 2565  "หนึ่ งคำขวัญ  หนึ่ ง
สถานศึกษา" (One Slogan One School : 
OSOS) 

17 นางสาววีรยา   วิโยธา ภาษาไทย 1. รางวัลชมเชยประกวดกิจกรรมการประกวด
คำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา 
ตลอดปี  พ .ศ . 2565  "หนึ่ งคำขวัญ  หนึ่ ง
สถานศึกษา" (One Slogan One School : 
OSOS) 

18 นางเสาวนีย์  บุญทอ คณิตศาสตร ์ 1. รางวัลชมเชยประกวดกิจกรรมการประกวด
คำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา 
ตลอดปี  พ .ศ . 2565  "หนึ่ งคำขวัญ  หนึ่ ง
สถานศึกษา" (One Slogan One School : 
OSOS) 

19 นางกมลทิพย์   วงษ์นายะ สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

1. รางวัลชมเชยประกวดกิจกรรมการประกวด
คำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา 
ตลอดปี  พ .ศ . 2565  "หนึ่ งคำขวัญ  หนึ่ ง
สถานศึกษา" (One Slogan One School : 
OSOS) 
 
 
 



20 นางสาวนันทวัน    บุญลือ ภาษาต่างประเทศ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

21 นางสาวธกานต์  สมหมาย ภาษาต่างประเทศ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

22 นายอาทิตย์   ถวิลชาวดอย คณิตศาสตร ์ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

23 นางสาวนิศารัตน์   ผัดตุ่น คณิตศาสตร ์ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

24 นางสาวธัญพิมล   จุ่มอูป การงานอาชีพ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

25 นางสาวอัญมณี ชาญชัยวีระพันธ์ คณิตศาสตร ์ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

26 นางสาวพิชญาภรณ ์ฮวบน้อย คณิตศาสตร ์ 1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning ที่ เน้ น
ผู้ เรียน เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

27 นางทัศวรรณ   บุญเทพ ภาษาต่างประเทศ 1. รางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

28 นายทศพร   กลิ่นหอม ศิลปะ 1. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 



29 นางบังอร   บุญคง สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

 
- การศึกษาดูงานข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนผดุงปัญญา ดังนี้ 

 1. วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสนั่นวงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก ได้ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
  - ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ SMART FARM โดยมีนายณั ฏฐยศ ป่าหลวง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่    
  - ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนจอมทอง โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ 

 - ศึกษาดูงานการส่งเสริมโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรม โดยมี รศ.ดรเกียรศิสุดา  ศรีสุข 
คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายและให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 - ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน ของโครงการโรงเรียนมารฐานสากล โรงเรียน      
วัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุพล ประสานศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 
 2. วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก และนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุง
ปัญญา ครูผู้สอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา เข้าศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ให้การ
ต้อนรับ 
 3. วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก และนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน
ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนผดุงปัญญาเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสอน
ภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) หรือ Effective Foreign Languages Chiangmai (Lanna) School 
จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสอนภาษาเจี้ยวเหรียญ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนั่นวงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยนางสาว
กัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์ และนางนิตยา  รัตนหิรัญกาญจน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญาเข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตาก 
ครั้งที่ 1/2565 และนำเสนอการศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียน



สอนภาษาเจี้ยวเหรียญ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.อวยชัย   ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสมประสงค์  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 6. วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนั่นวงษ์ดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 7. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก ดร. ภัทรมนัส ศรีตระกูล อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคมคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้เข้าปรึกษานายอุดร ตันติสุนทรประธานมูลนิธิช่วยการศึกษา
ตันติสุนทรเรื่องการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษาประจำจังหวัดตาก ซึ่งโรงเรียนผดุงปัญญาได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์จีนศึกษา ในปีการศึกษา 2565 
 มติที่ประชุม –รับทราบ- 
 

3.3 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

1. วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียนผดุงปัญญา “99 ปี ศักดิ์ศรีแห่งผดุงปัญญา สถาปนาสู่ศตวรรษ”  เพื่อหารายได้จัดสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และเบื้องต้น คุณ
อุดร  ตันติสุนทร ได้มอบเงินสำหรับการรื้นถอนซากอาคาร จำนวน 120,000 บาท และโรงเรียนได้จัดงาน
ทอดผ้าป่าจำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้
 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2562  ได้งบประมาณ 769,504.62 บาท 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2563  ได้งบประมาณ 439,620.50 บาท 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2564  ได้งบประมาณ 405,924.50 บาท    
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,615,049.62 บาท 
 และได้รับการบริจาคจาก คุณอุดร  ตันติสุนทร จำนวน 1,000,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับ 
2,615,049.62 บาท ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการ
ออกแบบ และควบคุมงาน โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2564 รวมงบประมาณที่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) รวมทั้ งสิ้น
5,353,835.10 บาทซึ่งงบประมาณนี้ไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงได้นำเรียน คุณอุดร  ตันติสุนทร และได้รับ
ความเมตตาจากคุณอุดร  ตันติสุนทร ในการแก้ปัญหางบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 
บาท และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนจัดพิธีทอดผ้าป่าวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน “99 ปี ศักดิ์ศรี
แห่งผดุงปัญญา สถาปนาสู่ศตวรรษ” และพิธีรับมอบอาคารร้อยปีศรีไผทรวมใจ “อุดร-ผดุงปัญญา” โดยมีนาย
อุดร ตันติสุนทร เป็นประธานในพิธ ี



2. การปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์งบประมาณ  300,000  บาท 
3. ดำเนินการย้ายห้องสมุดมาที่อาคารประกอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) งบประมาณ  

500,000  บาท 
4. ดำเนินการย้ายและปรับปรุงห้องศิลปะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติงบประมาณ  6,520  บาท 

 5. วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
และกรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคใน
พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดตาก ตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

6. วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไม้งาม เข้าฉีด
พ่นหมอกควันกำจัดยุงในบริเวณโรงเรียนผดุงปัญญา ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ เพื่อ
เป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายที่เป็นพาหนะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คน  

7. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์ คณะครูวางแผนแนวทางรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา เพื่อเป็นการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น 

8. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนผดุงปัญญามอบน้ำดื่มและอาหารแห้งให้กับศูนย์กกักันกลุ่มเสี่ยง

สูงติดเชื้อโควิด 19 หมู่ที่ 6 บา้นแพะ ซอยข้างโรงเรียนผดุงปัญญา (หอแก๊บ) และโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก 

9. วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบทุนการศึกษาออนไลน์ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน – ทุน ทุนละ 3,000 บาท ดังนี้ เด็กชายพัชรพล หลอมต้น ม.2/5 
เด็กหญิงอัจฉรา พ่วงมี ม.2/3 และนางสาวแตงโม รักชาติ ม.6/7 

10. วันที่ 27 กันยายน 2564 นางกิตติมา  บุญเรือง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ” รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2564 
 11. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จากทีม
แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1,188 โดสโดยผ่านการลงทะเบียนทางแอพพลิคชั่น
Vaccine Covid-Tak 
 12. วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จัดพิธีถวายบังคมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ  
 13. วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จากทีม
แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1,000 โดส รอบเก็บตก เข็มที่ 1 

14. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    
15. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 จาก

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1,100 โดส 
 16. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการตรวจการติดเชื้อไวรัสโควิดให้กับนักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนผดุงปัญญา  



17. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ตรวจเยี่ยมเสริม
พลังพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

18. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ขอรับความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แอลกอฮอล์) 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  
 19. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
 20. คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา ทีม Believer รุ่น Teenage ที่จะเดินทางไป
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ วันที่ 4  ธันวาคม 256 
 21. วันที่ 4ธันวาคม 2564 เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจทีม Believer รุ่น Teenage ที่จะ
เดินทางไปแข่ง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบ
คัดเลือกระดับภาคเหนือ  
 22. วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบนโยบายในการจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับครูนักเรียน โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้โรงเรียนผดุงปัญญาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย และยังคงจัดการเรียนการ
สอน ในรูแบบ ONLINE และ ON SITE    
 23. วันที่  21-23 ธันวาคม 2564 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดกิจกรรมการประกวด
ผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ ในงานครบรอบ ๑๔ 
ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔  

24. วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวพรพรหม  สิงห์แก้ว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทเด็กและเยาวชน รางวัล “วัฒน
คุณาธร” ระดับประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

25. วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รำบวงสรวงเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวัน
ปราบดาภิเษก  

26. วันที่ 20 มกราคม 2565 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE 
safety center ของกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetting 

27. วันที่ 31 มกราคม 2565 นางสาวเกศยา บ้านนาพรชัย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้เป็น
ตัวแทนเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ประจำปี 2565 
 28. วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการตรวจเยี่ยม
สนามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย  



29. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับ
รางวัลเพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน เพชรรัตน์
โกสินทร์ ครั้งที่ 1 “เพชรงามล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน”  

30. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2564 

31. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนจัดทำโปสเตอร์รณรงค์เชิญชวนนักเรียนใน
โรงเรียนให้ประพฤติตนให้เหมาะสมในการแสดงความรัก เพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชน 

32. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผลโหวต
ทางออนไลน ์

33. วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.อวยชัย  ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก และคณะเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียน (Bring back to 
phadung) โครงการพาน้องกลับมาเรียน (Bring back to phadung) ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการพาน้องกลับมาเรียน (Bring back to phadung) 
ประธานสอบถามเพิ่มเติม 

 - ทางโรงเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 - มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นไปร่วมปรึกษาหารือ
หรือไม่ 
รองกัลยา ชี้แจง 
 - ทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบถามถึงปัญหา
สาเหตุ และได้หาแนวทางการช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษา 
ผู้อำนวยการชีแ้จงเพ่ิมเติม 
 - ทางโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาอย่างทั่วถึง เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านทุนการศึกษา หรือการยกเว้นค่าเทมอเพ่ือเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
คุณกรธนา เสนอแนะเพิ่มเติม 
 - ทางคณะกรรมการสถานศึกษามีความห่วงใยนักเรียนที่ประสบปัญหา โดยอยากขอให้ทางโรงเรียน
ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ให้โรงเรียนเน้นย้ำกับครูที่
ปรึกษาให้ศึกษาเรียนรู้นักเรียนในที่ปรึกษาเพื่อจะได้ทราบข้อมูลของนักเรียนและให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 



พระครูประทีป เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 - ให้โรงเรียนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 มติที่ประชุม –รับทราบ- 
 
ระเบียบว่าระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 4.1 การอนุมัตแิผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณชี้แจงรายละเอียดการ
จัดตั้งงบประมาณปี 2565 
รองนิตยา ชี้แจง 

การจัดทำแผนงบประมาณปี 2565 ทางโรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณปี 2656 ตาม
รายละเอียดที่แนบการประชุม โดยจัดทำเป็นโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจะได้
จัดทำในปีการศึกษาหน้า 
คุณกรธนา เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 - การอนุมัติแผนงบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการ
สอบวินัยผู้บริหาร จึงอยากขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการด้วยความถูกต้อง ระมัดระวัง มีความรอบคอบในการ
ขอใช้งบประมาณ 
 - การจัดทำโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณต้องการให้ทางโรงเรียนคำนึงถึงการใช้งบประมาณ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 - ในการเขียนรายงานโครงการ การใช้งบประมาณควรเพ่ิมเติมให้เห็นผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่ผู้เรียนได้รับ
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้จะย่ิงดี 
 - โรงเรียนควรมีแผนสำรองในการใช้จ่ายงบประมาณให้ลงสู่ผู้เรียนมากที่สุด ควรปรับความเหมาะสม
ของงบให้เข้ากับสถานการณ ์
 - โรงเรียนควรระมัดระวังการใช้จ่าย ควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนื่องจากทางโรงเรียนยังต้องชำระ
หนี้สินที่ท่านอุดรได้ให้ความกรุณายืมมาสร้างอาคารโดมปีละ 500,000 บาท 
คุณอารักษ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - การจัดตั้งแผนงบประมาณควรคำนึงถึงสถานการณ์และการเขียนโครงการที่มีความสอดคล้อง 
ยกตัวอย่างเช่นการเขียนตั้งงบประมาณการจัดทัศนศึกษาเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท อาจจะเป็นไปได้ยาก
จึงอยากฝากทางโรงเรียนพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
 - การเขียนหัวข้อโครงการอยากให้ระบุให้ชัดเจนทุกโครงการ เพื่อความสะดวกในการอนุมัติ
งบประมาณ เนื่องจากบางโครงการทางคณะกรรมการสถานศึกษาอ่านหัวข้อแล้วยังไม่เกิดความเข้าใจใน
โครงการ 
  



รองนิตยา ชี้แจง 
 - งบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
งบประมาณในส่วนที่ต้องใช้จ่ายตามจริงกับผู้เรียน เช่น งบอุดหนุน งบเรียนฟรี ที่ทางโรงเรียนต้องจัดสรรให้
ผู้เรียนโดยตรงหากเหลือใช้ต้องส่งคืนส่วนกลางเท่านั้น 
 - งบประมาณที่ได้รับจากเงินรายได้สถานศึกษา ทางโรงเรียนก็จะนำไปใช้จ่ายตามแผนโครงการที่
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
ผู้อำนวยการ ชี้แจง 
 - ในการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทางโรงเรียนได้รายงานการใช้จ่ายกับทางคณะสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินเรียบร้อยและได้รับข้อเสนอแนะวิธีการจัดทำแผนงบประมาณ การใช้แผน และการเขียนรายงานที่
มีความถูกต้องมากย่ิงขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 
 - การใช้จ่ายงบประมาณในบางส่วนต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เช่น งบหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน ชุดนักเรียน ทางโรงเรียนต้องจัดสรรให้ผู้เรียนทุกคนหากทางโรงเรียนใช้ไม่หมดต้องนำส่งคืน ไม่สามารถ
นำไปใช้จ่ายร่วมกับงบประมาณอ่ืนได ้
 - การจัดตั้งงบประมาณไว้ 500,000 ในการจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ ทางโรงเรียนได้คาดการณ์สำรวจไว้ว่า
จะนำไปซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ 120 ชุดเป็นเงินอยู่จำนวนประมาณ 200,000 บาท นอกเหนือจากนั้นจะนำเงินไปซื้อ
โต๊ะ – เก้าอ้ี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทีกำลังดำเนินการ 
 มติที่ประชุม–อนุมัติในหลักการ การใช้งบประมาณ หากโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้
งบประมาณให้แจ้งทางคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ หรือเรียกประชุมการใช้งบเป็นวาระพิเศษ- 
  

4.2 การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา 
รองนิตยาชี้แจง 

- การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ห้องเรียนพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียกเก็บ จำนวน 6,950 บาท/คน 
ห้องเรียนธรรมดา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียกเก็บ จำนวน 1,650 บาท/คน  

คุณอารักษ์ สอบถามเพิ่มเติม 
 - ในส่วนของค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 300 บาท ใครเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินในการเรียกเก็บ 
และในการใช้จ่ายเงินส่วนค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง มีการจัดการอย่างไร ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินในส่วนน้ี 
  



ผู้อำนวยการ ชี้แจง 
 - เนื่องจากการเก็บเงินทุกรายงานการของทางโรงเรียนจะต้องนำเรียนให้กับทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบและพิจาณาอนุมัติเพื่อยื่นเสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของเงินค่าบำรุงสมาคม
ผู้ปกครองมีการกำหนดจำนวนเงิน 300 บาทมาจากข้อตกลงของทางสมาคมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมีหน้าที่
เรียกเก็บให้กับทางสมาคมคม และหากมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ทางโรงเรียนจะทำบันทึกขออนุมัติจากทาง
สมาคมผู้ปกครองทุกครั้ง 
รองกัลยา ชี้แจง 
 - ในส่วนของการใช้งบประมาณจากเงินสมาคมผู้ปกครองทางโรงเรียนได้เสนอขออนุมัติการใช้เงินก่อน
ทุกครั้งที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 
คุณกรวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติม 
 - ในส่วนของเงินสมาคมผู้ปกครองนักเรียนที่มีการเรียกเก็บ เงินส่วนนี้นำไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน ซึ่งหากทางโรงเรียนมีโครงการที่ต้องการจัดทำ และอยู่นอกเหนืองบประมาณส่วนอื่น ๆ ก็จะ
เขียนเสนอโครงการมาขอใช้งบประมาณในส่วนนี้กับทางสมาคม 
คุณกรธนา เสนอแนะเพิ่มเติม 
 - การใช้จ่ายเงินในส่วนของสมาคมผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 
โดยในการใช้จ่ายทุกครั้งได้มีการขออนุมัติ ทางโรงเรียนควรมีการชี้แจงอย่างชัดเจนในจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้
ในแต่ละปีเพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนและควรจัดทำระเบียบการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนเพื่อรองรับการใช้
งบประมาณในส่วนนี ้
คุณอารักษ์ เสนอแนะเพิ่มเติม 
 - การเก็บเงินในส่วนของสมาคมผู้ปกครองทางโรงเรียนควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นการแจ้งให้ทราบ แต่
ทางคณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนพิจารณา แสดงความคิดเห็นหรือลงมติในการอนุมัติการใช้เงินในส่วนน้ี 
ผู้อำนวยการ ชี้แจง 
 - การประชุมในครั้งหน้าทางโรงเรียนจะได้นำข้อมูล และแผนงานที่ใช้จ่ายเงินในส่วนของสมาคม
ผู้ปกครองมาชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
ประธาน เสนอแนะเพิ่มเติม 
 - การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากทุกส่วนขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการอย่างระมัดระวัง มีที่มาที่ไป
สามารถชี้แจงตรวจสอบได้เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย 
 มติที่ประชุม–เห็นชอบอนุมัติในการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา และรับทราบการเรียกเก็บเงินในส่วน
สมาคมผู้ปกครอง แต่ไม่มีความคิดเห็นหรืออนุมัติการเรียกเก็บเงินในส่วนนี้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาเงินจำนวนนี้- 
 
  
  



4.3 การปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 4.3.1การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารหอประชุมพยอม 
รองกัลยา ชี้แจง 

- เนื่องจากถนนเส้นนี้มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน และจากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2564 ส่งผลทำให้ผิวถนนเกิดความชำรุด ผุพัง บางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ซึ่ง
ถนนดังกล่าวมีความกว้าง 8.5 เมตร ยาว 77.50 เมตร จึงเสนอขอความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาในการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
คุณกรธนา สอบถามเพิ่มเติม 
 - เห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แต่การใช้งบประมาณ 200,000 บาท จะ
ใช้งบประมาณในส่วนไหนซ่อมบำรุง 
รองนิตยา ชี้แจง 
 - ทางโรงเรียนอาจจะใช้งบประมาณจากการเหลือจ่ายในแต่ละโครงการ ก่อนหมดปีงบประมาณใน
เดือนกันยายนมาเป็นงบประมาณซ่อมแซมในส่วนถนนเส้นนี้ 
คุณเกษมสันต์ สอบถามเพ่ิมเติม 
 - ทางโรงเรียนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างถนนมาดู หรือประมาณการแก้ไขเกี่ยวกับถนนหรือไม่ 
รองกัลยา ชี้แจง 
 - ทางโรงเรียนไดป้ระสานกับแขวงการทางตากให้ช่างมาทำการวัดและประมาณการ สำหรับการปรับปุ
รงถนนเรียบร้อย 
 มติที่ประชุม–เห็นชอบกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แต่ต้องรอดูงบประมาณที่เหลือใช้ในการ
ซ่อมแซม- 

 
4.3.2 การปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน 3 จนถึงบริเวณสามแยกแปลงเกษตรด้านหลังโรงเรียน  

รองกัลยา ชี้แจง 
เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวพื้นที่ลุ่มต่ำ ถนนทรุดตัว ขอบด้านข้างถนนผัง เนื่องจากใช้งานมานาน ซึ่ง

ถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการจราจรของโรงเรียนโดยเสนอขอปรับปรุงจากถนนยางมะตอยเป็นคอนกรีตเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 110 เมตร หน้ากว้าง 5.5 เมตร 
คุณภิวัฒน์ เสนอความคิดเห็น 
 - เห็นด้วยกับการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้ที่เข้ามา
ติดต่อราชการ และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนด้วย 
คุณกรธนา เสนอแนะเพิ่มเติม 
 - เห็นด้วยกับการพัฒนาปรับปรุง ในส่วนของการซ่อมแซมบำรุงต่าง ๆ ทางโรงเรียนควรมีการรายงาน
ของบประมาณจากต้นสังกัดมาพัฒนาด้วย เพราะทางคณะกรรมการสถานศึกษามีความเป็นห่วงในเรื่องของ
การใช้จ่าย จึงอยากให้โรงเรียนระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน 



มติที่ประชุม–อนุมัติในหลักการ– 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
 5.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้ขออนุญาตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศทย จังหวัด
ตาก ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
และจะได้นำตัวแทนของโรงเรียนไปเย่ียมชม ศึกษาดูงานสถานีวิทยุในโอกาสต่อไป 
 มติที่ประชุม –รับทราบ- 
 
 5.2 คุณกรธนา เสนอเรื่องเวลาในการจัดการประชุมครั้งต่อไปให้จัดการประชุมในช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้
กระทบกับเวลาของคณะกรรมการทุกท่าน 
 มติที่ประชุม  -เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเวลา– 

ปิดประชุมเวลา 14:00 น. 
 

 
 

 
 
 

   
  
 

 

 

  

ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 

   (นายสนั่น  วงษ์ดี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

 

ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 

       (นายศุภชัย  พรรธนะแพทย์) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผดุงปัญญา 

 


