
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

คร้ังที ่ ๑  / ๒๕๕๖ 
วนัที ่  ๓๑   มกราคม  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 ๒๕ นายสุกิจ   สุวรรณ์ ครูช านาญการ 
๒ นายส าเนียง  เสนา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๖ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล ครูช านาญการ 
๓ นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๗ นางสาวเสาวนีย ์ ขนัทะสอน ครูช านาญการ 
๔ นางปวริศา  สิงห์อุดร รอง ผอ.ช านาญการ ๒๘ นางปิยะนาถ  ฉุนหอม ครูช านาญการ 
๕ นางมยเุรศ  นนัทะเสน ครูช านาญการพิเศษ ๒๙ นางสุรารักษ ์  เทียมนโรดม ครูช านาญการ 
๖ นางสุภางค ์ สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๐ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ครูช านาญการ 
๗ นายกฤษดา   สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๑ นายจกัรกฤษณ์  ผาสุข ครู 
๘ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ ครูช านาญการพิเศษ ๓๒ นางสาวสงกรานต ์ มหามิตร ครู 
๙ นายสุรชยั  เข่ือนเพชร ครูช านาญการ ๓๓ นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครู 
๑๐ นางรัตนา     สุทธิพงศพ์นัธ์ุ ครูช านาญการ ๓๔ นายยทุธภูมิ  สุประการ ครู 
๑๑ นางประทุม  มหาวงศน์นัท์ ครูช านาญการ ๓๕ นางปณิตา  ปัญญานะ ครู 
๑๒ นายอาทิตย ์     ดว้งสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๓๖ นางนภวรรณ  ละเลิง ครู 
๑๓ นายสุวิทย ์ ผกูจิต ครูช านาญการ ๓๗ นางปิยะมาศ  ทกัษะวรบุตร ครู 
๑๔ นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ ครูช านาญการ ๓๘ นางสาวดาริณี  ตระกลูทอง ครูผูช่้วย 
๑๕ นางพวงเพชร  รัตนวรากร ครูช านาญการ ๓๙ นางสาวศนัสนีย ์ ประชากรณ์ ครูผูช่้วย 
๑๖ นางพิทยา    ภิชยัวงศ ์ ครูช านาญการ ๔๐ วา่ท่ี ร.ต. หญิง เบญจพร  ทุ่งสง ครูผูช่้วย 
๑๗ นายชรินทร์   ภิชยัวงศ ์ ครูช านาญการ ๔๑ นางเพชรรัตน ์ ไชยปัญญา ครูช่วยสอน 
๑๘ นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๒ นายเดชา  จนัต๊ะนาเขต พนกังานราชการ 
๑๙ นางประกาย  ตน้ผล ครูช านาญการ ๔๓ นางเบญจพร  สกัลอ พนกังานราชการ 
๒๐ นายอุทยั  โพธ์ิทอง ครูช านาญการ ๔๔ นางธญัลกัษณ์  จนัทร์เจนจบ พนกังานราชการ 
๒๑ นางนิทรา   ยาวิชยั ครูช านาญการ ๔๕ นายพิรุณ  จ่ากอ พนกังานราชการ 
๒๒ นางจงรัก   มีเงิน ครูช านาญการ ๔๖ นายน่านมงคล  อินดว้ง พนกังานราชการ 
๒๓ นายสิงห์   สุจนัทร์ ครูช านาญการ ๔๗ นายสงกรานต ์ บุญช่วย พนกังานราชการ 

๒๔ นางสมระว ี  สอนศิริ ครูช านาญการ ๔๘ นายดิเรก  สินิล พนกังานราชการ 



๔๙ นายจกัรพนัธ์  อินวาทย ์ พนกังานราชการ 
๕๐ นางอญัชลี  ใจจนัทร์ พนกังานราชการ 

๕๑ นางสาวฉตัรวี  จนัต๊ะ พนกังานราชการ 
๕๒ นายฉกรรจ ์  เสนา ครูอตัราจา้ง 
๕๓ นางสาวกนกวรรณ  ทิพยแ์สนชยั ครูอตัราจา้ง 
๕๔ นางสาววริฏฐา  เพช็รสาริกิจ ครูอตัราจา้ง 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
๑. นางอารีย ์ บุญหมั้น  ไปราชการ 
๒.นายจกัรกฤษณ์  ผาสุข  ไปราชการ 
๓.นางสาววจิิตรา  เนตรวรีะ      ไปราชการ 
๔.นายฉลอง  เฟ่ืองฟู  ติดราชการ 
๕.นายนิเวศน์  สุวรรณโน ติดราชการ 
๖.นางสาวสมควร  สีนา  ลาป่วย 
๗.นางวชัราภรณ์  คงเมือง ลาป่วย 
๘. นายสุรนนัทร์  ล้ิมมณี  ลาป่วย 
๙. นางดวงพร   สุจนัทร์  ลาป่วย 
๑๐.นางสาวชาลิสา  ก าธรนิมิต ลาป่วย 
๑๑.นางสาวดารณี  นาคะรัต ขออนุญาตไม่เขา้ร่วมประชุม(ไปสมคัรสอบครูผูช่้วย) 
๑๒.นางสาวสายทิพย ์ อุ่นเครือ ขออนุญาตไม่เขา้ร่วมประชุม(ไปสมคัรสอบครูผูช่้วย) 
๑๓.นางสาวชนิกานต ์ อินไชย ขออนุญาตไม่เขา้ร่วมประชุม(ไปสมคัรสอบครูผูช่้วย) 
๑๔.นางสาวณฎัฐณิชา    ธรรมศีริ ขออนุญาตไม่เขา้ร่วมประชุม(ไปสมคัรสอบครูผูช่้วย) 
๑๕.นายสมเกียรติ  ปัญญานะ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจ้งให้ทราบ 
๑.๑ ขอแสดงความยนิดีกบัท่านรองฯดวงเดือน  โพธ์ิทอง, ครูอุทยั  โพธ์ิทองท่ียา้ยมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์น่าน และแสดงความยนิดีกบับุคลากร ของโรงเรียน จ านวน ๓ ท่าน ท่ีสอบบรรจุต าแหน่งครูผูช่้วยได้ 
๑.๒ แผนกลยทุธ์ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจ าปี ๒๕๕๖ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนพฒันาของแต่ละเครือข่าย และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม ๘ จุดเนน้ 
- จุดเนน้ท่ี ๑ เร่งพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสรเทศเพื่อการบริหาร 
- จุดเนน้ท่ี ๒ มุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษา 



- จุดเนน้ท่ี ๓ พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ  
- จุดเนน้ท่ี ๔ มุ่งพฒันาระบบสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม 
- จุดเนน้ท่ี ๕ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ศูนยก์ารจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
- จุดเนน้ท่ี ๖ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ 
- จุดเนน้ท่ี ๗ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- จุดเนน้ท่ี ๘ ประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการและผูด้อ้ยโอกาส  

๑.๓ งานศิลปหตัถกรรมคร้ังท่ี ๖๒ (๑๓ – ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖) 
 การจดัการเรียนร่วม จดัท่ีโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์๑๓ รายการ พิธีเปิด หลงัจากเปิดท่ีเมืองทองธานี

แลว้ พิธีเปิดวนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่ีหอ้งชาเลนเจอร์ ๓ การแข่งขนัเฉพาะความพิการ/ เรียนร่วม 
ลงทะเบียน และประกาศผลท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  

 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๖/๒๕๕๕ 
- ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
- โครงการพระราชด าริก าลงัด าเนินการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

- ขอใหค้รูท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชโ้ปรแกรม EDLTV เพื่อรวบรวมถวาย สมเด็จพระเทพฯ  

ในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพครบ ๕ รอบ ส่งแผนก่อนสอบปลายภาค 
 

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ 
๑. กลุ่มบริหารงานวชิาการ (นายส าเนียง  เสนา)    

๑.๑ งานจดัการเรียนการสอน (นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์) 
๑.๑.๑ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี ๖๒ ระหวา่งวนัท่ี ๑๓ – ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖ ณ เมืองทองธานี 

นกัเรียนร่วมแข่งขนัท่ีโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีนกัเรียนเขา้ร่วม ๑๓ คน ครู ๖ คน ๖ รายการ คือ 
เคร่ืองบินเล็ก, การร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา แข่งขนัวนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ท่ีเมืองทอง
ธานี, หนงัสือเล่มเล็ก, ศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนัแข่งขนัวนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ท่ีโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, 
ส่งรายการอุปกรณ์ท่ีจะฝึกซอ้มนกัเรียนในวนัจนัทร์ท่ีฝ่ายวชิาการ ท่ีพกัใหป้ระสาน ส่วนท่ีพกัโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ
และโรงเรียนเศรษฐเสถียร 
 ๑.๑.๒ การเดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรม 
          การเดินทางไกลลูกเสือส ารอง (ป.๕-๖) และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ม.๑ – ๒) วนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๖ เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ ม.๓ วนัท่ี ๘-๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ดา้นหลงัโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน มอบหมายให้ 
อ.จกัรกฤษณ์ ผาสุข และคณะกรรมการ ไดส้ ารวจเส้นทางการเดินทางไกล 
  



๑.๑.๓ ส ารวจการสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 
   ออกแบบส ารวจรายวชิาท่ีจะสอน มอบใหห้วัหนา้สาระเป็นผูด้  าเนินการ  
 ๑.๑.๔ การจดัสอนแทนครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งครูผูช่้วย 
  ขอความร่วมมือครูผูส้อนบางท่านไดช่้วยสอนแทน ครูประทีป  ปัญญานะ วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ครูชาลิสา  ก าธรนิมิต วชิาภาษาองักฤษ ขอใหบุ้คลากรท่ีสนใจวางแผนท าปฏิทินงานสอนเสริม ขออนุญาตสอนเสริม  
ส่งท่ีวชิาการ 
 ๑.๑.๕ การจดักิจกรรมสอนเสริม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดบัชั้นวนัละ ๒ ชัว่โมง หลงัเลิกเรียน  
หรือท่ีหอนอน 

๑.๒ งานหลกัสูตร (นายสุวทิย์  ผูกจิต) 
 ๑.๒.๑ การปรับหลกัสูตรและโครงสร้างทุกกลุ่มสาระ ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้กลุ่มสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา ระดบัม.ปลาย ท่ียงัไม่เรียบร้อย 
 ๑.๒.๒ การแกไ้ขปกหลกัสูตรตามค าแนะน าของผูป้ระเมิน 
 ๑.๒.๓ ใหห้วัหนา้สาระการเรียนรู้ น าหลกัสูตรกลุ่มสาระมาคืนไวท่ี้ งานหลกัสูตร 
 ๑.๒.๔ หลกัสูตรงานอาชีพ รอการปรับปรุงและรวบรวมเล่มจาก สสศ. 
๑.๓ งานทะเบียน – วดัผล (นายสุกจิ  สุวรรณ์) 

๑.๓.๑ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๑.๓.๑.๑ ก าหนดการสอบ ป.๖  วนัเสาร์ ท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 
              ม. ๓ วนัเสาร์-อาทิตย ์ท่ี ๒ - ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 
              ม. ๖ วนัเสาร์-อาทิตย ์ท่ี ๙ – ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 

๑.๓.๑.๒  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสนามสอบ 
- ระดบัชั้น ป. ๖ จ านวน ๑๘ โรงเรียน ๑๔๔ คน ๕ หอ้งสอบ (อาคารร่มไทร ๑) 
- ระดบัชั้น ม. ๓ จ านวน ๑๖ โรงเรียน ๓๕๙ คน ๑๓ หอ้งสอบ (อาคารร่มไทร ๓) 
( ระดบัชั้นม.๖ สนามสอบ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคาร) 

๑.๓.๒  การสอบโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกนัคุณภาพนกัเรียน ( NT) 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวนัพฤหสับดี ท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ วดัความสามารถ ๓ ดา้น 
ดา้นภาษา ดา้นค านวณ และดา้นเหตุผล 

๑.๓.๓ การสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๑.๓.๓.๑ การสอบกลางภาคเรียน ๒/๒๕๕๕ 
 ปัญหาทีพ่บ 

- การรับส่ง ขอ้สอบ ท่ีล่าชา้ไม่เป็นไปตามปฏิทิน ท าใหก้ารด าเนินการโรเนียว ขอ้สอบ ไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

-  เคร่ืองโรเนียวช ารุด ๑ เคร่ือง ท าใหเ้กิดความล่าชา้ 



 -  ตวัขอ้สอบ, หวัขอ้สอบ ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงจากการประเมินครูผูส้อนยงัท าไม่ถูกตอ้งโดยเฉพาะ
เร่ืองของรหสัวชิา 
 -  กรรมการควบคุมหอ้งสอบ ไม่ไดเ้ซ็นช่ือรับส่งขอ้สอบ ท าให้ขอ้สอบส่งไม่ถึงหอ้งทะเบียนวดัผล หรือ
น าไปส่งครูประจ าวชิาขอ้สอบหาย การควบคุมหอ้งสอบไม่ตรงเวลา 
 -  เวลาในการสอบ ท่ียงัไม่เหมาะสมกบัการท าขอ้สอบของนกัเรียน ตวัขอ้สอบขอใหเ้หมาะสมกบั
ระยะเวลาในการท าขอ้สอบ 
  แนวทางการแก้ไข 

แจง้เวยีนหนงัสือใหค้รูทราบ ขอใหย้ดึปฏิทินงานทะเบียนวดัผลท่ี ไดก้ าหนดไว ้ขอความร่วมมือจากครู 
ทุกท่าน ใหป้ฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้และจดัท าคู่มือในการสอบ 

๑.๓.๓.๒ การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ สอบวนัท่ี ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ หลงัจากได ้
ทราบปัญหาของการสอบกลางภาคไปแลว้ ขอใหค้รูทุกท่านไดเ้ตรียมการใหพ้ร้อมอยา่ใหเ้กิดปัญหาเหมือนท่ี  
ผา่นมา หลงัสอบปลายภาคแลว้ ใหรั้บขอ้มูลลงโปรแกรมBookmark ได ้

๑.๓.๓.๓ แบบบนัทึกผลการพฒันาผูเ้รียน (ปพ.ต่างๆ) ปพ. ๕ จะมีการเพิ่มการวดัผล 
ประเมินผลดา้นสมรรถนะตามหลกัสูตร ๕ สมรรถนะ และประเมินผลทกัษะการด ารงชีวติจะตอ้งมีผลการ
ประเมินเป็น ปพ.๖ เป็นรายบุคคล 

๑.๓.๓.๔ อนุมติัผลการเรียนวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหค้รูทุกท่านส่งผลการเรียนให้ 
ตรงเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

 ๑.๓.๓.๕ การใชผ้ล O-NET เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการตดัสินการเรียน ป.๖ ม.๓ และม.๖
คะแนน O – Net ๑๐๐ คะแนน จะใช ้๒๐ คะแนน ในการตดัสินผลการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะเหลือ  
ร้อยละ ๘๐ การตดัสินผลการเรียน ของโรงเรียนจะตอ้งพฒันาใหสู้งข้ึน  มีนกัเรียนท่ีปรับพฤติกรรม ท่ีต้องกลบัมา
สอบ O – Net จ านวน ๑ คน นกักีฬารักบ้ีฟุตบอล ๒ คน 

๑.๓.๔ การรับนกัเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๓.๔.๑ รับสมคัรนกัเรียน ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ป.๑ มีจ านวน ๑๑ คน ซ ้ าชั้น ๗ คน 
 ม.๑ มีจ านวน ๓๒ คน เพิ่ม ๑๓๑ คน รวม ๑๖๓ คน 
 ม.๔ มีจ านวน ๑๐๙ คน เพิ่ม ๒๔ คน รวม ๑๓๓ คน 
 ชั้นอ่ืนๆ ๓๔ คน 
 ปัจจุบนัมีนกัเรียนทั้งหมด ๙๐๕ คน จบ ม.๓ จ านวน ๑๓๑ คน จบม.๖ จ านวน ๗๒ คน จะมีนกัเรียนเพิ่ม 
๒๕๔ คน และเหลือนกัเรียนโควตาอีก ๑ หน่วยงานยงัไม่ไดแ้จง้ 

๑.๓.๔.๒ กระบวนการคดักรองคดัเลือกนกัเรียน ๑ – ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 
 เยีย่มบา้นนกัเรียนขอใหเ้ร่งด าเนินการด่วน 

๑.๓.๔.๓ ประกาศผลการคดัเลือก ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 



๑.๓.๔.๔ รายงานตวันกัเรียน และทดสอบความรู้พื้นฐานแบ่งหอ้งเรียน ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๑.๔ งานส่ือนวตักรรม (นายกฤษดา  สารเถื่อนแก้ว) 

- ไม่มี - 
๑.๕ โครงการพระราชด าริ (นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ) 

- แจง้ใหท้ราบขา้งตน้ - 
๒.   กลุ่มบริหารงบประมาณ (นางสุจินตนา  ค าชุ่ม) 

๒.๑ โรงเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ดงัน้ี 
  ๒.๑.๑ งบปรับปรุง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ฝ่ายบริหารไดม้อบหมายใหง้านอาคารสถานท่ี 
ปรับปรุงหอนอน) 

๒.๑.๒ งบลงทุน ๒,๑๕๙,๐๐๐ บาท ประกอบดว้ย 
- อาคารพยาบาล 
- สนามบาสเกตบอล (FIBA) 
- เรือนเพาะช า 
-โรงเล้ียงไก่ไข่ 
๒.๑.๓ งบครุภณัฑส์ านกังาน ๒๔๙,๕๐๐ บาท ไดด้ าเนินการสอบราคาเรียบร้อยแลว้

ประกอบดว้ย 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง 
- จกัรธรรมดา จ านวน ๑๐ เคร่ือง 
- จกัรเยบ็ลวดลาย จ านวน ๑ เคร่ือง เงินเหลือ ๘,๔๐๐ บาท ซ้ือCopy print 
๒.๑.๔ งบด าเนินงานโครงการพฒันาวชิาชีพเพื่อการมีงานท า  
- สนบัสนุนการจ าหน่ายผลผลิต / จดัสถานท่ีจ าหน่าย จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ส่งนกัเรียนไปฝึกอาชีพกบัสถานประกอบการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑.๕ งบด าเนินงาน (วสัดุเคร่ืองนอน และอุปกรณ์งานบา้นงานครัว) จ านวน ๒๓๗,๔๖๐ บาท 

โรงเรียนไดด้ าเนินการดงัน้ี 
- โรงเรียนไดด้ าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองนอน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได ้ประกาศสอบราคา เคร่ือง

นอน ๑๐๐ ชุด มีเงินเหลือส าหรับจดัซ้ือเพิ่มไดอี้ก ๒๖ ชุด 
- อุปกรณ์งานบา้น งานครัว จ านวน ๓๗,๔๖๐ บาท ไดด้ าเนินการจดัซ้ือเรียบร้อยแลว้ 

ประกอบดว้ย คูลเล่อร์, แกว้น ้านกัเรียน และถงัน ้า มอบใหง้านโภชนาการ 
๒.๑.๖ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและ คณะกรรมการ

ควบคุมงาน และคระกรรมการตรวจการจา้ง จ  านวน ๙๙,๕๐๐ บาท (ยงัไม่ไดรั้บโอนเงิน) 



๒.๒ ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ แจง้โรงเรียนจดัท าโครงการขอรับงบประมาณ เพื่อพฒันาวชิาชีพ  
เพื่อการมีงานท า กลุ่มบริหารงบประมาณไดเ้ชิญรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ , หวัหนา้งานจดัการ
เรียนการสอน, หวัหนา้งานการเงินและบญัชี และผูรั้บผดิชอบงานอาชีพ ไดร่้วมปรึกษา และไดข้อ้สรุปดงัน้ี  

๒.๒.๑  งบลงทุน (ครุภณัฑ์) จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท โดยไดจ้ดัครุภณัฑก์ารศึกษา ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

๒.๒.๑.๑ บอร์ดส าเร็จรูป    จ  านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๒ ตูเ้อกสาร    จ  านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๓ อุปกรณ์รถไถ        จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๔ อุปกรณ์เล้ียงไก่ไข่   จ  านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๕ โตะ๊ปฏิบติังานผา้    จ  านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๖  เคร่ืองป่ันนมถัว่เหลือง   จ  านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๗  ชุดเคร่ืองตอกลาย(เคร่ืองเงิน)  จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๘ โตะ๊ประชุม พร้อมเกา้อ้ี ๕๐ ชุด  จ  านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๙  โปรเจคเตอร์   จ  านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑.๑๐ เคร่ืองเสียง   จ  านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๒ งบด าเนินงาน จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยไดจ้ดัใหง้านอาชีพดงัต่อไปน้ี 
  ๒.๒.๒.๑  เคร่ืองเงิน     จ  านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๒.๒ ดนตรีไทย/สากล   จ  านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๒.๓  นาฏศิลป์   จ  านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๒.๔ ศิลปะ    จ  านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๒.๕ เกษตร   จ  านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๒.๖ คหกรรม   จ  านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๒.๓  การเบิกจ่ายเงินใหผู้รั้บจา้ง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการคือ คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง / 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง ถา้คณะกรรมการดงักล่าวด าเนินการแลว้งานพสัดุจะด าเนินการตามขั้นตอนดว้ยระบบ EGP 
และจดัท า PO และส่งใหง้านการเงินด าเนินการตั้งเบิก เพื่อจ่ายตรงเขา้บญัชีใหผู้รั้บจา้ง ภายใน ๗ วนั 

๒.๔ การปรับเล่ือนเงินเดือน (เงินเดือนขั้นต ่าของอนัดบั) จ านวน ๔ คน ไดแ้ก่ นางนภวรรณ  ละเลิง, นางปณิตา  
ปัญญานะ, นางปิยะมาศ  ทกัษะวรบุตร และนางสาวศนัสนีย ์ ประชากรณ์ ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โรงเรียนจะท าการเบิกใหใ้นเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่สามารถเบิกใหไ้ด ้เพราะ
ตอ้งรอค าสั่งใหไ้ดรั้บเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว) และในการตั้งเบิกเงินเดือนตอ้งตั้งเบิกตามปกติ ภายใน วนัท่ี ๑๕ ของ
ทุกเดือน แต่โรงเรียนไดรั้บค าสั่งดงักล่าวในวนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒.๕ งานแผนงานไดด้ าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมไดป้รับลด - เพิ่ม เน่ืองจากไดด้ าเนินการ
ก่อนแลว้ 

๒.๖ งานควบคุมภายใน โรงเรียนไดอ้อกค าสั่งแต่งตั้ งใหด้ าเนินงานแลว้แต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มงานท่ี
มอบหมาย และเพื่อใหท้นัตามระยะเวลาก าหนด งานแผนไดร้ายงานเรียบร้อยแลว้ หากมีขอ้มูลแกไ้ข /เพิ่มเติม กรุณาแจง้
ใหท้ราบดว้ย 

๒.๗ ฝ่ายงบประมาณสรุปผลการใชจ่้ายเงินสวสัด์ิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๕- 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ประจ าปี ๒๕๕๕ ขอ้ใหแ้จง้ขอ้มูลท่ีฝ่ายบุคคลและใหท้ าทะเบียนคุมการจ่ายสวสัด์ิการ 

๓.  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง) 
๓.๑ งานกจิการนักเรียน (นายยุทธภูมิ  สุประการ)  
๓.๑.๑ แจง้ตารางกิจกรรมตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ 
- ปรับระเบียบวา่ดว้ยการอยูป่ระจ าของนกัเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ขอใหทุ้กท่านไดมี้ส่วน

ร่วมในการประชาพิจารณ์ และจะไดน้ าประชาพิจารณ์ กบัผูป้กครองและนกัเรียนดว้ย  
- การใชโ้ทรศพัทมื์อถือของนกัเรียน ขอใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง  
- กิจกรรมปีใหม่ตรุษจีนของชนเผา่เม่ียน วนัท่ี ๘ – ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ มี ๔๒ คน ไม่ให ้ป.๓ ม.๓  

ม.๖ เขา้ร่วมเพราะมีการทดสอบ O – Net และกิจกรรมเขา้ค่าย 
 - การเขา้เรียนของนกัเรียนกลุ่มมลาบลี ขอใหค้รูผูส้อนติดตามการเขา้เรียนดว้ย  

๓.๒ งานระบบดูแลฯ (นายยุทธภูมิ  สุประการ) 
 ๓.๒.๑ ทรงผมนกัเรียนใหด้ าเนินการตามระเบียบของกระทรวงท่ีประกาศไว ้เร่ิมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๓.๒.๒ การพฒันาหลกัฐานขอ้มูลของเด็กไดแ้ยกตาม ภูมิล าเนา ชาติพนัธ์ุ 
 ๓.๒.๓ การด่ืมสุรา ยาเสพติด ปัญหาเกิดจากเด็กมีเงินหาเงินได ้น าเงินมารวมกนัเพื่อซ้ือเหลา้บุหร่ีขอให้
ครูทุกท่านช่วยกนัดูแลอยา่งเขม้งวด 
 ๓.๒.๔ กรณีชูส้าวในหอ้งเรียนตอนเชา้ก่อนเคารพธงชาติ มีมาตรการขอใชกุ้ญแจปิดทุกหอ้งเรียน  
และใหเ้ก็บลูกกุญแจท่ีฝ่ายวชิาการ ครูประจ าชั้น หวัหนา้หอ้ง คนละชุด 
 ๓.๒.๕ การปิดเปิดอาคารไม่เป็นเวลาโดยเฉพาะวนัเสาร์ อาทิตย์ 
 ๓.๒.๖ การศึกษาศีลธรรมในวดัโดยระบบหอนอน จะน านกัเรียนหอนอนท่ีเหลือเขา้ร่วมใน  
สองอาทิตยน้ี์ 
 ๓.๒.๗ การปรับพฤติกรรมนกัเรียนขอใหเ้จง้ขอ้มูลในฝ่ายวดัผลทราบดว้ย  
 ๓.๒.๘ การน านกัเรียน ม.๖ ไปทศันศึกษา ในวนัท่ี ๑๑ – ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ครูท่ีปรึกษา 
จะก าหนดอีกคร้ังในการศึกษาดูงาน 
 ๓.๒.๙ งานปัจฉิมนิเทศ ในวนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 



๓.๓  งานอาคารสถานที่ 
๓.๓.๑ อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม แจง้ช่วงน้ีโรงเรียนมีงานก่อสร้างหลายท่ี ขอใหค้รูท่ีปรึกษาและครูหอ

นอน ก าชบันกัเรียนเร่ือง ความปลอดภยั ไม่ใหน้กัเรียนไปใกลบ้ริเวณก่อสร้าง เพื่อความปลอดภยั ทั้งดา้น
อุบติัเหตุต่างๆ 

๓.๓.๒ ฝ่ายการบริหารทัว่ไปแจง้เร่ือง การเขา้มาประเมิน มาตรฐานดา้นโภชนาการ ส าหรับนกัเรียน
ประจ าและมาตรฐานการดูแลนกัเรียนประจ า (ตามเอกสารท่ีแจกให้) 
๓.๔ งานประชาสัมพนัธ์ (นางสมระว ี สอนศิริ) 

๓.๔.๑ การส่งขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์ลง Website โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ขอใหส่้งรายงาน
การประชุมเพื่อจะรายงานทางเวป็โรงเรียน 

๓.๔.๒ ขอขอ้มูลในการจดัท าวารสารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
๓.๔.๓ การประชุมศิษยเ์ก่า วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๕โมงเยน็ งานCowboy night จดัข้ึนท่ี

ลานวงศว์รกุล เพื่อจดัมุทิตาจิตครู 
๔.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 

๔.๑ งานบุคคล 
๔.๑.๑ การส่งค าร้องขอยา้ยของขา้ราชการครูก าหนดส่งสุดทา้ย วนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖  
๔.๑.๒ ประเภทการลา ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๑๑ ประเภท ดงัน้ี 
 - ลาป่วย เกิน ๓ วนัควรมีใบรับรองแพทย  ์
 - ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วนั ลากิจ เพื่อเล้ียงบุตรต่อไดอี้กไม่เกิน ๑๕๐ วนั 
 - ลาไปช่วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร ลาไดค้ร้ังหน่ึงติดต่อกนัไม่เกิน ๑๕ วนั จดัส่งใบลา  
ภายใน ๙๐ วนั  

   - ลากิจ 
  - ลาพกัผอ่น 
  - ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย  ์
  - ลาเขา้รับการตรวจเลือกทหาร/เตรียมพล 
  - ลาไปศึกษา อบรม ปฏิบติังานวจิยั ดูงาน 
  - ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  - ลาติดตามคู่สมรส 
  - ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ ซ่ึงไดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏิบติัราชการ  
ลาไดค้ร้ังหน่ึงตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตรแต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 

๔.๑.๓ การลากิจ ลาป่วย (ตามกฎ ก.ค.ศ.) กรณีพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ขา้ราชการ ลาไดค้ร่ึงปีละ  
๖ คร้ัง ไม่เกิน ๒๓ วนั ลาป่วยไม่เกิน ๖๐ วนั  



๔.๑.๔ การไปทศันศึกษาของคณะครู ขอใหล้งมติในเบ้ืองตน้ก่อนวา่จะไปเท่ียวภายในประเทศ หรือ
นอกประเทศ โดยฝ่ายบุคคลจะส ารวจความคิดเห็น ของบุคลากรทั้งโรงเรียนอีกคร้ัง 
๔.๒ งานรักษาความปลอดภัย (นายจักรกฤษณ์  ผาสุข) 

- การเซ็นช่ือในเวรประจ าวนั 
- การสับเปล่ียนเวร ยาม 

๔.๓ งานประกนัคุณภาพ (นางสาวเสาวนีย์   ขันทะสอน) 
- ติดตามงานประกนัคุณภาพ การเก็บขอ้มูลนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร มาตรฐานท่ี ๑-๑๕ เพื่อสรุป SAR ของ

โรงเรียนภายในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ส่งตน้สังกดั 
- รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ของครู ตามแบบฟอร์มของ สพฐ. ส่งในวนัท่ี ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
๕.๑ บวชสามเณรฤดูร้อน ประมาณวนัท่ี ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๕.๒ ประชาสัมพนัธ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ”ไซโคโชว”์ หลกัสูตรครูพนัธ์ใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๑๖ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมโรงแรมเทวราช 
๕.๓ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนฯประมาณวนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอให้ 

ครูสุภางคช่์วยเตรียมดว้ย 
๕.๔ ปัญหาหมอกควนั จ.น่าน มีนโยบายป้องกนัหมอกควนัโดยจะมีช่วงระยะเวลาในการหา้ม จุดไฟให้

เกิดหมอกควนัระหวา่งวนัท่ี ๒๐ มกราคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖  
๕.๕ ส้ินปีการศึกษา บริษทัทั้ง ๔ จะสรุปยอดรายรับจ่าย ก าไร ขาดทุน การลาออกกลางคนั คร่ึงปีก็จะได้

ปันผล ร้อยละ ๕๐ 
 

ปิดประชุม เวลา  ๑๗.๐๐ น 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ผูบ้นัทึกการประชุม 
           (นางสาววริฏฐา  เพช็รสาริกิจ) 

                                   ธุรการ 

 
 

 
 

                  (ลงช่ือ)                                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                 (นางสาวปวริศา  ไชยโย) 
                  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 


