
         รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

คร้ังที ่ ๒ / ๒๕๕๖ 
วนัที ่ ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
……………………………………. 

ประธานทีป่ระชุม    จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม   ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ 
ผู้เข้าร่วมประชุม      คณะครู-อาจารย ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ท่ี ช่ือ-ช่ือสกลุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
๑ นางสุจินตนา    ค าชุ่ม รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๖ นายสุกิจ   สุวรรณ์ ครูช านาญการ 
๒ นายส าเนียง  เสนา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๗ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล ครูช านาญการ 
๓ นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๘ นางสาวเสาวนีย ์ ขนัทะสอน ครูช านาญการ 
๔ นางปวริศา  สิงห์อุดร รอง ผอ.ช านาญการ ๒๙ นางปิยะนาถ  ฉุนหอม ครูช านาญการ 
๕ นางมยเุรศ  นนัทะเสน ครูช านาญการพิเศษ ๓๐ นางสุรารักษ ์  เทียมนโรดม ครูช านาญการ 
๖ นางสุภางค ์ สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๑ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ครูช านาญการ 
๗ นายกฤษดา   สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๒ นางดวงพร  สุจนัทร์ ครูช านาญการ 
๘ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ ครูช านาญการพิเศษ ๓๓ นางอารีย ์ บุญหมั้น ครูช านาญการ 
๙ นายสมเกียรติ  ปัญญานะ ครูช านาญการพิเศษ ๓๔ นายฉลอง  เฟ่ืองฟู ครูช านาญการ 

๑๐ นางสาวสมควร  สีนา ครูช านาญการพิเศษ ๓๕ นางสาวสงกรานต ์ มหามิตร ครู 

๑๑ นางวชัราภรณ์  คงเมือง ครูช านาญการพิเศษ ๓๖ นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครู 

๑๒ นายสุรชยั  เข่ือนเพชร ครูช านาญการ ๓๗ นายยทุธภูมิ  สุประการ ครู 
๑๓ นางรัตนา     สุทธิพงศพ์นัธ์ุ ครูช านาญการ ๓๘ นางปณิตา  ปัญญานะ ครู 
๑๔ นางประทุม  มหาวงศน์นัท์ ครูช านาญการ ๓๙ นางนภวรรณ  ละเลิง ครู 
๑๕ นายอาทิตย ์     ดว้งสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๐ นางปิยะมาศ  ทกัษะวรบุตร ครู 
๑๖ นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ ครูช านาญการ ๔๑ นางสาวดาริณี  ตระกลูทอง ครูผูช่้วย 
๑๗ นางพวงเพชร  รัตนวรากร ครูช านาญการ ๔๒ นางสาวศนัสนีย ์ ประชากรณ์ ครูผูช่้วย 
๑๘ นายชรินทร์   ภิชยัวงศ ์ ครูช านาญการ ๔๓ วา่ท่ี ร.ต. หญิง เบญจพร  ทุ่งสง ครูผูช่้วย 
๑๙ นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๔ นายเพิด  บุญอินทร์ ครูผูช่้วย 
๒๐ นางประกาย  ตน้ผล ครูช านาญการ ๔๕ นางเพชรรัตน ์ ไชยปัญญา ครูช่วยสอน 
๒๑ นายอุทยั  โพธ์ิทอง ครูช านาญการ ๔๖ นางสาวดารณี  นาคะรัต พนกังานราชการ 
๒๒ นายนิเวศน ์ สุวรรณโน ครูช านาญการ ๔๗ นางเบญจพร  สกัลอ พนกังานราชการ 
๒๓ นางนิทรา   ยาวิชยั ครูช านาญการ ๔๘ นางธญัลกัษณ์  จนัทร์เจนจบ พนกังานราชการ 
๒๔ นางจงรัก   มีเงิน ครูช านาญการ ๔๙ นางสาวสายทิพย ์ อุ่นเครือ พนกังานราชการ 
๒๕ นายสิงห์   สุจนัทร์ ครูช านาญการ ๕๐ นายพิรุณ  จ่ากอ พนกังานราชการ 
๕๑ นางสาวชนิกานต ์ อินไชย พนกังานราชการ ๕๙ นายสงกรานต ์ บุญช่วย พนกังานราชการ 



๕๒ นางสาวอรธีรา  ดวงตาด า พนกังานราชการ ๖๐ นางสาวณฐัณิชา  ธรรมศิริ พนกังานราชการ 
๕๓ นางสาวฉตัรวี  จนัต๊ะ พนกังานราชการ ๖๑ นายฉกรรจ ์  เสนา พนกังานราชการ 
๕๔ นายดิเรก  สินิล พนกังานราชการ ๖๒ นางสาวจารุวรรณ  สะสม พนกังานราชการ 
๕๕ นายจกัรพนัธ์  อินวาทย ์ พนกังานราชการ ๖๓ นายภาคภูมิ  ภิมาลย ์ พนกังานราชการ 
๕๖ นางอญัชลี  ใจจนัทร์ พนกังานราชการ ๖๔ นางสาวกนกวรรณ  ทิพยแ์สนชยั ครูอตัราจา้ง 
๕๗ นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ พนกังานราชการ ๖๕ นางสาววริฏฐา  เพช็รสาริกิจ ครูอตัราจา้ง 
๕๘ นายน่านมงคล  อินดว้ง พนกังานราชการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
๑. นายสุรนนัทร์   ล้ิมมณี  ไปราชการ 
๒.นายสุวทิย ์  ผกูจิต  ไปราชการ 
๓. นายจกัรกฤษณ์   ผาสุข ไปราชการ 
๔. นางสมระว ี  สอนศิริ  ลากิจ 
๕. นายเดชา   จนัตะ๊นาเขต ลากิจ 
๖. นางพิทยา    ภิชยัวงศ ์  ลาป่วย 
๗. นางสาวสุรีรัตน์   ทองสุขใส ติดราชการ 
๘. นางสาวมณีรัตน์   รินชม ติดราชการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที ่๑ เร่ืองทีป่ระธานจะแจ้งให้ทราบ 
๑.๑   ก าหนดปิดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖ 
   ๑.๑.๑ นักเรียน  
- ปิด วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
- เปิดวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  
- รายงานตวัเขา้หอนอน และประชุมผูป้กครองนกัเรียน  ลงทะเบียนเรียนวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
- นกัเรียนใหม่ (มธัยมศึกษาปีท่ี๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี๔) เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายร้ัวร่มไทรในระหวา่งวนัท่ี 

๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๑.๑.๒ พนักงานราชการ/ครูอตัราจ้าง/พีเ่ลีย้งเด็ก  
- ปิดวนัท่ี ๑๒ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖  
- เปิดวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๑.๑.๓ ข้าราชการครู  
- ปิด วนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖  
- เปิดวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  
๑.๒ คณะครูประชุมเตรียมเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖  วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็น

ตน้ๆไป ณ หอ้งประชุม 
  ๑.๓ โรงเรียนจะประชุมการจดัท าแผนกลยทุธ์และงานประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งวนัท่ี ๑๘ – 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๖ 
      รับรองการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

๓.๑ งบปรับปรุง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดด้ าเนินการหาผูรั้บจา้งไดแ้ลว้คือ หจก.สืบสกุล คอลสตกัชัน่ ตกลงท า
สัญญาจา้งวนัท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๘๘๒,๐๐๐ บาท มีเงินคงเหลือ ๒๑๘,๐๐๐ บาท 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ 

๑. กลุ่มการบริหารทัว่ไป (นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง) 
 ๑. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารการประเมิน

มาตรฐานการดูแลนกัเรียนประจ า และมาตรฐานดา้นโภชนาการ คณะกรรมการไดด้ าเนินการประเมิน เรียบร้อย แลว้ใน
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 

 ๒. การจดัเตรียมโครงสร้างฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 ๓. การจดัเตรียมหอนอนเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ในช่วงปิดภาคเรียนขอใหค้ณะครูหอนอน

นกัการภารโรงและคนงานช่วยกนัท าในช่วงปิดภาคเรียน 



๑.๑ งานกิจการนกัเรียน (นายยทุธภูมิ สุประการ) 
๑.๑.๑ แจง้ตารางกิจกรรมเตรียมเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 
- การจดัเตรียมหอนอนและปรับปรุงหอนอนให้เรียบร้อยและน่าอยู่ 
- การเขา้ค่ายผูน้ านกัเรียนจ านวน ๘๐ คน คณะกรรมการชุดใหม่ วนัท่ี ๒๒ – ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๖ 
- การเขา้ค่ายร้ัวร่มไทร ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี๔                 

วนัท่ี ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
- นกัเรียนใหม่มารายงานตวัวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
- ประชุมผูป้กครองนกัเรียนวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
- รับนกัเรียนทั้งระบบ วนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

๑.๒ งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
๑.๒.๑ กรณีสุนขักดัเด็กนกัเรียน 
๑.๒.๒ กรณีปัญหาการใชโ้ทรศพัทข์องนกัเรียน ใหน้กัเรียนใชโ้ทรศพัทต์ูแ้ละแนวทางใน

การจดัการโทรศพัทมื์อถือนกัเรียน  
๑.๓  งานบริการ (นางรัตนา สุทธิพงศพ์นัธ์ุ) 

๑.๓.๑ งานทกัษะอาชีพ (สอร.เดิม) จะเป็นกิจกรรมพิเศษของนกัเรียนหอนอน 
๑.๓.๒ งานสหกรณ์ร้านคา้ของโรงเรียน 

๑.๔ งานอาคารสถานท่ี (นายนิเวศน์  สุวรรณโน) 
 ๑.๔.๑ การซ่อมแซม หอนอน/ระบบน ้า/ระบบไฟฟ้า 

- งานอาคารและสถานท่ีไดเ้ปล่ียนตูค้อนโทล และ เซฟต้ีคทั ๑๔ หอนอน ๒ บา้นพกั 
- การเปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลงัคาหอนอนท่ี ๑,๒ และ ๓ 
- ปรับปรุงโรงอาบน ้าหอนอนท่ีช ารุด   

๑.๕ งานประชาสัมพนัธ์ (นางสมระว ี สอนศิริ) 
 ๑.๕.๑ การแกปั้ญหา การประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครองรับทราบเก่ียวกบัการประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

ในวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๑.๕.๒ ประชาสัมพนัธ์การท าบุญเป็นเจา้ภาพจดัเล้ียงน ้าปานะ แด่สามเณรในช่วงวนัท่ี ๘ – ๑๘ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ขอใหแ้จง้ความประสงคไ์ดท่ี้ นางสาวดาริณี ตระกลูทอง 
๑.๖ การเตรียมงานคืนสู่เหยา้ศิษยเ์ก่าศึกษาสงเคราะห์น่าน (นายสุรชยั เข่ือนเพชร) 
 - การจดังานคืนสู่เหยา้ศิษยเ์ก่าจดัในวนัท่ี ๙ มีนาคม ๕๖ จดัรูปแบบCowboy nigh  

  -  การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและอาหารในงาน จะจ าหน่ายเป็นคูปอง  
  - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มาช่วยงานศิษยเ์ก่าทั้งหมดจ านวน ๔๑ คน 
  
 
 



๒.   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (นางสุจินตนา ค าชุ่ม) 
๒.๑ งานแผนงาน (นางดวงพร สุจนัทร์) 

๒.๑.๑ ก าหนดการจดัแผนปฏิทินงานประจ าปี ๒๕๕๖ คร้ังท่ี ๒ (ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖) ในระหวา่ง
วนัท่ี ๑๘ มีนาคม ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๕ วนั 

๒.๑.๒ โครงการ / กิจกรรมใดท่ีไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ ให้สรุปรายงาน
ผลดว้ย 
๒.๒  งานการเงิน/พสัดุ (นางวชัราภรณ์  คงเมือง) 
 ๒.๒.๑ โรงเรียนไดรั้บงบประมาณปรับปรุง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) โรงเรียน

หาผูรั้บจา้งไดเ้รียบร้อยแลว้คือ หจก.สืบสานสกุล คอนสตกัชัน่ ตกลงท าสัญญาวนัท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน 
๘๘๒,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ านวน ๒๑๘,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๒ โรงเรียนไดรั้บงบประมาณงบค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ๒,๐๐๗,๐๐๐ บาท ก่อนวนัท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ด าเนินการหาผูรั้บจา้งใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีจะถูกตดังบ (อาคารพยาบาล, สนามบาสเกตบอล, โรง
เล้ียงไก่ไข,่ เรือนเพาะช า) ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการประกาศประกวดราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๒.๓  การจ่ายเงินเดือน / ค่าตอบแทน ใหค้รูประจ าการ, ลูกจา้งประจ า, พนกังานราชการ, พี่เล้ียง
นกัเรียนพิการ และครูธุรการ เป็นประจ าเดือนนั้น ขอใหทุ้กท่านติดต่อรับสลิปเงินเดือนดว้ยเพราะหากมีปัญหาอะไรจะ
ไดส้อบถามเจา้หนา้ท่ีไดท้นัที (ครูสุภางค ์สารเถ่ือนแกว้ และครูเบญจพร สักลอ) 

 
๓.  กลุ่มบริหารงานวชิาการ (นายส าเนียง เสนา) 
๓.๑ งานจดัการเรียนการสอน (นางกลัยาณี ดว้งสุวรรณ์) 

  - การจดัการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ จะแจกใบส ารวจการสอนใหก้บัหวัหนา้ทุกกลุ่มสาระ
และใหส่้งคืนภายในวนัท่ีศุกร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
  -ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ มีนกัศึกษาฝึกสอนจ านวน ๙ คน ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ ๒ คน คณิตศาสตร์ ๒ 
คน สังคม ๓ คน และ คอมพิวเตอร์ ๒ คน จะปฏิบติัการฝึกสอน ๘-๑๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ และใหน้กัศึกษาฝึกสอนสอน
ในระดบัใดก็ไดย้กเวน้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  - ในวนัท่ี ๑๒ และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นกัศึกษาฝึกสอนจะมาขอรับหลกัสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ ค  าอธิบายรายวชิา โครงสร้างรายวชิา หนงัสือแบบเรียน คู่มือครู ตวัอยา่งแผนการสอน เพื่อน าไปจดัท า
แผนการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน 
  - แจง้ผลการเขา้ร่วมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติคร้ังท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหวา่ง
วนัท่ี ๑๓ – ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 
  ๑. รางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๒. รางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๒ กิจกรรม การประกวดขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นไม่ก าหนดช่วงชั้น 



  ๓. รางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขนัศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๔. รางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม เคร่ืองบินเล็กบงัคบัดว้ยวทิยปุระเภท ๔ ช่องสัญญาณ ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ - มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๕. รับรางวลัเหรียญเงินกิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  
  ๖. กิจกรรมการแข่งขนัศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนัประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้น        
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ไดรั้บรางวลัไดเ้ขา้ร่วม 

๓.๒  งานทะเบียนวดัผล (นายสุกิจ  สุวรรณ์) 
 ๓.๒.๑ การสอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ 
 ๓.๒.๒ การสอบเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดี ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการ

ปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.๒.๓ การรับกระดาษค าตอบและ Book Mark รับไดต้ั้งแต่ วนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นตน้มา 
 ๓.๒.๔ ก าหนดการส่งแบบ ปพ. และ Book Mark ส่งไดไ้ม่เกิน วนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  
 หลกัฐานการส่งประกอบดว้ย 
 -  แบบปพ. ๕  ฉบบัจริง     จ านวน ๑ ชุด 
 -  แบบปพ. ๕ Print จากโปรแกรม Book Mark    จ านวน ๑ ชุด (เก็บไวใ้ส่ sar ๑ ชุด) 
 -  Flash drive     จ านวน ๑ อนั 
๓.๓  งานส่ือนวตักรรม (นายกฤษดา  สารเถ่ือนแกว้) 
 ขอความร่วมมือคณะครูท่ีมีรูปถ่ายร่วมกบัศิษยเ์ก่าขอไฟลใ์หง้านส่ือนวตักรรม เพื่อจดัท า VDR ของ

โรงเรียน 
๓.๔  โครงการพระราชด าริ (นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ)  
 Server สามารถใชง้านไดต้ามปกติดว้ย EDLTV เปิดรับถึงส้ินเดือน ใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ

สรุปส่งดว้ย 
๓.๕  การรับนกัเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 -  สรุปจ านวนนกัเรียน 
 -  ก าหนดรายงานตวั ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 -  คณะกรรมการรับรายงานตวันกัเรียน ตามค าสั่งโรงเรียน  
๓.๖  นกัเรียนชั้น ม.๖ สอบ O-net สอบรอบพิเศษ วชิาวทิยาศาสตร์ จ านวน ๔๕ คน ในวนัท่ี ๗ มีนาคม 

๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคาร 
 
 
 
 



๔.  กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
๔.๑ การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครูและพนกังานราชการ 
 ๔.๑.๑ ใหส่้งรายงานผลการปฏิบติังาน ๕ – ๑๐ หนา้ภายในวนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  
ท่ีครูสมควร สีนา 

๔.๑.๒ คณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินภายในวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๔.๒ โครงการทศันศึกษาของคณะครู 
 - ขอบตัรประจ าตวัประชาชน ๑ ฉบบั, ทะเบียนบา้น ๑ ฉบบั, รูปถ่าย ๒ น้ิว ๒รูป และ หนงัสือเดินทาง 

ส่งท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔.๓ งานรักษาความปลอดภยั (นายจกัรกฤษณ์  ผาสุข) 

- การบนัทึกสับเปล่ียนเวรยาม 
- การลงลายมือช่ือในสมุดเวร/ยาม 

๔.๔ งานประกนัคุณภาพ (นางเสาวนีย ์ขนัทะสอน) 
- ส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการและขอ้มูลตามมาตรฐาน ๑-๑๕ ในวนัท่ี ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
เพื่อสรุปรายงาน SAR ของโรงเรียนส่งส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (จ านวน

นกัเรียน ๙๐๕ คน) 
- การส่งรายงานประเมินตนเองของครู SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามแบบของ ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดส่ง ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖โดยใหค้รูทุกท่านด าเนินการสรุปรายงาน SAR ของตนเองใน
วนัท่ี ๒๕ –๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

- ส่งผลการประเมินตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนท่ี ๑-๖ (ครูท่ีปรึกษา) ก าหนดส่งวนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
- ส่งผลการประเมินดา้นครู มาตรฐานท่ี ๗-๑๕ (ผูบ้ริหารและคณะครูทุกคน) วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
- วนัท่ี ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการตามมาตรฐาน ๑๕ มาตรฐาน ท่ีรับผดิชอบส่ง สรุปผลการ

ด าเนินงานตามตวับงช้ี ในวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
- 
ปิดประชุม เวลา  ๑๗.๐๐ น 
 
 

(ลงช่ือ)                                      ผูบ้นัทึกการประชุม 
           (วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจพร  ทุ่งสง) 

                                   ครูผูช่้วย 

 
 

 
 

                  (ลงช่ือ)                                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                 (นางสาวปวริศา  ไชยโย) 
                  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 


