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เวลา 15.30 น.

นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา เป็นประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรพร้อมกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจแก่คณะครูที่ ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก จนสร้างชื่นเสียงให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับคณะครูทุกท่านในการพัฒนาตัวเองต่อไป โดยใน
ครั้งนี้มีคณะครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดตาก เรื่องสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากไขมันใน
น้ำทิ้ง คณะครูผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย
นางสาวมยุรา รัญจวน
นางสาวภคพร แสงปัญญา
นางสาวธกานต์ สมหมาย
2. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดใหญ่ นางโสภิต คริเสถียร
3. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใฝ่ธรรมมะ ระดับดี ครูที่ปรึกษา นางธัญญาพร เกตุด้วง
เรื่องโครงงานจิตอาสาพารักษ์ไทย ใจพอเพียง เพียรทำดี ระดับดี ครูที่ปรึกษา นางวันวิสา กลิ่นหอม
4. รางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดิโอ โครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครูที่ปรึกษานายพีรพัฒน์ พรมพล
ผู้อำนวยการเน้นย้ำคณะครูทุกท่านดูและ ใส่ใจผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง กลุ่มอ่อน พัฒนาผู้เรียนอย่างเท่าเทีย ม และเป็นการให้โอกาสผู้เรียนทุก ๆ คนเท่ากัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผู้อำนวยการแจ้งนโยบายที่ได้รับจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่คณะครูทราบ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมองการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ว่าเป็นปีแห่งการ
ถดถอยด้านการเรียนรู้ (Learning Loss) เนื่องจากนักเรียนสูญเสียโอกาสในทางการเรียนช่วงการแพร่กระจายของโรค
โควิด-19 จึงอยากให้คณะครูดูแล ใส่ใจนักเรียน เติมเต็มการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นห่วงในเรื่องของการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน
ขอให้คณะครูช่วยกันพัฒนา แก้ไขปัญหาผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม ทราบ รับรองการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ขอขอบคุณหัวหน้าหมวดกลุ่มสาระทุก ๆ กลุ่มสาระ ที่ตั้งใจปฏิบัติงานติดตามงานต่าง ๆ โดยมีการประชุม
ติดตามงานทุก ๆ วันจันทร์ ของสัปดาห์ ทำให้เห็นความคืบหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนชัดเจน
- ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการการกรอกคะแนนก่อนกลางภาค ในระบบ sgs
โดยทางกลุ่มงานฝ่ายบริหารวิชาการได้ติดตามการกรอกคะแนนมีความเรียบร้อยดี และคณะครูยังสามารถแก้ไขคะแนน
ได้ตลอดเวลา
- การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุก ๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ ทางฝ่ายวิชาการขอให้คณะครูทุกท่านจัดทำบันทึก
หลังแผนให้เรียนร้อยก่อนส่ง เพื่อความเรียบร้อยในการตรวจสอบทุก ๆ ครั้ง
- การจัดกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมตามปฏิทินวิชาการของโรงเรียนขอให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการจัด
กิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 15 เดือนกันยานา พ.ศ.2565
- การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู จากฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครูทุก
ท่านมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
- การดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนปีการศึกษา 2565 ทางแกนนำคณะครูได้ดำเนินการถึงใน
ขั้นตอนการเขียนแผน และนำไปปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการของโรงเรียนเพื่อนำกลับมาเป็นตัวอย่างให้คณะครูทุกท่าน
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินปีการศึกษา 2567
ผู้อำนวยการเพิ่มเติมในส่วนของงานฝ่ายบริหารวิชาการ
- แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จึงอยากจะขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านช่วยกันดูแลห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

- การดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน อยากขอความร่วมมือคณะครูดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
คอยสอดแทรก และปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ปี 2567
3.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- แจ้งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เขียนแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2565
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ทุก ๆ กลุ่มงาน และทุก ๆ กลุ่มสาระดำเนินการเขียน
สรุปโครงการส่งกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเก็บรวบรวมนำไปสรุปการจัดกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ
ผู้อำนวยการเพิ่มเติมในส่วนของงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
- การดำเนินการในกลุ่มบริหารงบประมาณถือได้ว่ามีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
- ขอบคุณทุก ๆ กลุ่มสาระในการพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งการเขียนสรุปการจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- แจ้งคณะครูทุกท่านทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อ
ความเป็นครูสู่มืออาชีพในวันที่ 15 – 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดชลบุรี
- การลงชื่อการแสกนลายนิ้วมือมาทำงานของข้าราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างทุกคน ขอความร่วมมือให้แส
กนนิ้วมือก่อนเวลา 07.50 น. เพื่อที่คณะครูจะได้ช่วยกันดูแลนักเรียนในช่ว งการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
- ขอแสดงความยินดีการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการของข้าราชการครูในปีการศึกษา 2564
คุณครูโสภิต คริเสถียร มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
- ขอแสดงความยินกับคณะครูผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ดังนี้
นายอาทิตย์ ถวิลชาวดอย
นางสาวนิศารัตน์ ผัดตุ่น
นางสาวภคพร แสงปัญญา
นางสาวมยุรา รัญจวน
นางสาวอัญมณี ชาญชัยวีระพันธ์
นายทศพร กลิ่นหอม
นางทัศวรรณ บุญเทพ
- ขอต้อนรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนผดุงปัญญา
นางสาวมีนา อนันตศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโสภิต คริเสถียร ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ
- ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่ได้รับการคัดเลือกย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ ดังนี้

นางปิยฉัตร คนชม
นางเสาวนีย์ บุญทอ
นางสาวณัฐนรี คันทะมูล
- ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่เป็นสะพานบุญในการประชาสัมพันธ์การร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 100 ผดุงปัญญา
ในทุก ๆ ช่องทาง
ผู้อำนวยการเพิ่มเติมในส่วนของงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
- ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะครูทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่การทุ่มเทการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
ตนเองอยู่สม่ำเสมอ
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ขอขอบคุณครูที่ช่วยกันดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการเรียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระเบียบวินัย และ
การบริหารจัดการความสะอาดในชั้นเรียน
- ขอให้คณะครูจัดตกแต่ง ข้อมูลสารสนเทศในแต่งละห้องเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ใน
ห้อง
- ทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทุก ๆ ตึกอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน
เพื่อช่วยดูแลคณะครูและนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
- การป้องกันอุบัติเหตุการรับ – ส่ง นักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากเทศบาล
ตำบลไม้งาม และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยเพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- เจ้าหน้าที่ผังเมืองจังหวั ดตาก ได้เข้าสำรวจพื้นที่อาคารเรียนภายในโรงเรียนผ่านไปด้วยดี และทางผังเมือง
จังหวัดจะได้ทำหนังสือแจ้งและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลำดับถัดไป
ผู้อำนวยการเพิ่มเติมในส่วนของงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญในเรื่องขอการดูแลความปลอดภัยภายใน
โรงเรียนทางโรงเรียนจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและคณะครู
- ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้ไฟฟ้าภายในห้องเรียน การเปิด -ปิดพัดลมหลังใช้
งานเสร็จ และขอความร่วมมือคณะครูช่วยกันลดและประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 – 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนจะได้นำคณะครู
และบุคลากรไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดย
วางแพลนการศึกษาดูงานคร่าว ๆ ดังนี้
วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ จากทีมงานคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา และดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสิงห์สมุทร
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 100 ปี ผดุงปัญญา ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านร่วมเป็นสะพานบุญใน
การบอกบุญทุก ๆ ช่องทาง เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
- ในวันจันทร์ ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้จัดการ
แข่งขันทักษะวิชาการ โดยทางโรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 รายการ อีกทั้งทางโรงเรียนได้รับ
โอกาสแสดงพิธีเปิด เชิญชวนคณะครูร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์นักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมยุรา รัญจวน)

(นายสนั่น วงษ์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา

