
         รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๗ 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  

……………………………………. 
ประธานที่ประชุม    จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม   ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ 
ผู้เข้าร่วมประชุม      คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
๑ นางสุจินตนา    ค าชุ่ม รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๕ นางดวงพร  สุจันทร์ ครูช านาญการ 
๒ นายส าเนียง  เสนา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๖ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล ครูช านาญการ 
๓ นางดวงเดือน  โพธิ์ทอง รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๗ นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน ครูช านาญการ 
๔ นางปวริศา  สิงห์อุดร รอง ผอ.ช านาญการ ๒๘ นางปิยะนาถ  ฉุนหอม ครูช านาญการ 
๕ นางมยุเรศ  นันทะเสน ครูช านาญการพิเศษ ๒๙ นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม ครูช านาญการ 
๖ นางสุภางค์  สารเถื่อนแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ๓๐ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ครูช านาญการ 
๗ นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ๓๑ นางอารีย์  บุญหม้ัน ครูช านาญการ 
๘ นางสาวสมควร  สีนา ครูช านาญการพิเศษ ๓๒ นายจักรกฤษณ์   ผาสุข ครูช านาญการ 
๙ นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี ครูช านาญการพิเศษ ๓๓ นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครูช านาญการ 
๑๐ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ ครูช านาญการพิเศษ ๓๔ นางสาวสงกรานต์  มหามิตร ครู 
๑๑ นายชรินทร์ ภิชัยวงค ์ ครูช านาญการพิเศษ ๓๕ นายยุทธภูมิ  สุประการ ครู 
๑๒ นายพิทยา  ภิชัยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ๓๖ นางปณิตา ปัญญานะ ครู 
๑๓ นางพวงเพชร  รัตนวรากร ครูช านาญการ ๓๗ นางนภวรรณ  ละเลิง ครู 
๑๔ นางประทุม  มหาวงศ์นันท์ ครูช านาญการ ๓๘ นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง ครู 
๑๕ นางรัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์ุ ครูช านาญการ ๓๙ นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก ครู 
๑๖ นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๐ นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ ์ ครูผู้ช่วย 
๑๗ นายอาทิตย์  ด้วงสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๑ ว่าที่ ร.ต. หญิง เบญจพร  ทุ่งสง ครูผู้ช่วย 
๑๘ นายฉลอง  เฟื่องฟู ครูช านาญการ ๔๒ นายเพิด  บุญอินทร์ ครูผู้ช่วย 
๑๙ นางประกาย  ต้นผล ครูช านาญการ ๔๓ นางเพชรรัตน์  ไชยปัญญา ครูช่วยสอน 
๒๐ นายอุทัย  โพธ์ิทอง ครูช านาญการ ๔๔ นางสาวดารณี  นาคะรัต พนักงานราชการ 
๒๑ นางจงรัก   มีเงิน ครูช านาญการ ๔๕ นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ พนักงานราชการ 
๒๒ นายสิงห์   สุจันทร์ ครูช านาญการ ๔๖ นายพิรุณ  จ่ากอ พนักงานราชการ 
๒๓ นางภิรญา  สอนศิร ิ ครูช านาญการ ๔๗ นายสงกรานต์  บุญช่วย พนักงานราชการ 
๒๔ นายสุกิจ   สุวรรณ ์ ครูช านาญการ ๔๘ นางสาวฉัตรวี  จันต๊ะ พนักงานราชการ 
๔๙ นายดิเรก  สินิล พนักงานราชการ 



๕๐ นายจักรพันธ์  อินวาทย์ พนักงานราชการ 
๕๑ นางอัญชลี  ใจจันทร์ พนักงานราชการ 
๕๒ นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ พนักงานราชการ 
๕๓ นายน่านมงคล  อินด้วง พนักงานราชการ 
๕๔ นายฉกรรจ์   เสนา พนักงานราชการ 
๕๕ นางสาวณัฐฏณิชา  ธรรมศิร ิ พนักงานราชการ 
๕๖ นางสาวจารุวรรณ  สะสม พนักงานราชการ 
๕๗ นายฐิติรัตน์  อินทรประสิทธ์ิ พนักงานราชการ 
๕๘ นางสาววริฏฐา  เพ็ชรสาริกิจ พนักงานราชการ 
๕๙ นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย ครูอัตราจ้าง 
๖๐ นางสาวนนท์ธิชา  อ ามลา ลูกจ้างชั่วคราว 
๖๑ นางจีรวรรณ  จีนะ ลูกจ้างชั่วคราว 
๖๒ นายเชษฐ์  บัวพุด ลูกจ้างชั่วคราว 
๖๓ นางสาวมณีรัตน์  รินชม ลูกจ้างชั่วคราว 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสมเกียรติ  ปัญญานะ  ลาป่วย 
๒. นายนิเวศน์  สุวรรณโน   ลาป่วย 
๓. นางนิทรา   ยาวิชัย   ลาป่วย  
๔. นางชนิกานต์  ปัญญาค า   ลาคลอด 
๕. นางสาวสุรีรัตน์  ทองสุกใส  ติดราชการ 
 

  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.๑  มอบเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ 
๑.๒  เร่ืองหน้าที่ วินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๓   แจ้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มภาคเหนือ 
ประกอบด้วย 
  ๑.๓.๑ ประธาน  นายสุมนต์  มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
  ๑.๓.๒ รองประธาน นายวุฒิศักดิ์  เหล็กค า ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
เพชรบูรณ์ 
  ๑.๓.๓ รองประธาน นายกัจจายน์  อ าพัน ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  
  ๑.๓.๔ เลขานุการ นางสุรางค์   วิสุทธิสระ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์  
  ๑.๓.๕ ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑. นางพูนสุข    โมกศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

๒. นางไพวรรณ     ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ 
๓. นายนิกร     แก้วค าดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน 
๔. นางกนกศรี     สายสอด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๕. ดร.วรินทร์ทิพย์  หมี้แสน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก 
๖. นางปวริศา          สิงห์อุดร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน 

๑.๔ แจ้งแนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการศึกษาสงเคราะห์                                    
 ๑.๕ แจ้งงบพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มการศึกษาสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๕ กลยุทธ์                                                                                 
๑.๕       ๑.๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ได้รับเป็นศูนย์บ่มเพาะ ดนตรี กีฬา ศิลปะ (กีฬารักบี้
ฟุตบอล) ของเครือข่ายสร้างเสริมประสิทธิภาพภาคเหนือ 

๑.๗  นักกีฬารักบี้ฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคร้ังที่ ๓๕ 
“มะขามหวานเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายจักรกฤษณ์  ผาสุก ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับประเทศ 
ในการฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ “มะขามหวานเกมส์” 
จังหวัดเพชรบูรณ์                                                                    

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๖ 
รับรองการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 
 - 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองอื่นๆ 
๔.๑ ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เร่ืองการสอบ NT ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เลื่อนเป็น วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 ๔.๒ การจัดงาน “เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน เคร่ืองเงินน่าน สู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณ ข่วงเมืองน่าน ทางบริษัทดอยซิบเวอร์แวร์ ขอให้ทางโรงเรียนน าสินค้าไปแสดงและ
จัดจ าหน่ายในงาน ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นายเพิด  บุญอินทร์ เป็นผู้น าเคร่ืองเงินไปแสดงและจ าหน่าย  

๔.๓ การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “คนหิว ป่าหาย” ขึ้นเพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมวิจัยสายพันธุ์ไผ่ และการ
สร้างสวนไผ่ จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

๔.๔ การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จปฏิบั ติ                  
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๔.๕ ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนภูเค็ง
พัฒนา 

๔.๖ โครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา ๑ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” ตาม
วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ยาบหัวนา บ้านฮากฮาน อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ 

๑.   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (นายยุทธภูมิ  สุประการ)   
๑.๑ งานกิจการนักเรียน  
 - แจ้งการสอบ O-net ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนเป็นสนามสอบ จะ

ของดใช้เคร่ืองเสียง และเปลี่ยนมาใช้วิทยุแทน เพื่อไม่ให้รบกวนเวลานักเรียนสอบ 
 -  การจราจรในวันสอบจะเปิดทั้ง ๒ ประตู ทางเข้าจะให้เข้าประตูด้านทิศใต้ ทางออก

จะให้ออกประตูด้านทิศเหนือ 
 -  การไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ 

กุมภาพันธ์๒๕๕๗ ให้คณะครูที่รับผิดชอบประสานงานการขออนุญาตกับครูประจ าชั้นและครูประจ า
หอพักทราบ 

 -  แจ้งให้ทราบเร่ืองกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเลื่อนเป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 -  การส่งต่อการปรับพฤติกรรมนักเรียน จ านวน ๒๙ คน 
 -  การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีนักเรียนจ านวน ๗๕ คนที่ต้องไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง 
 -  ช่วงปิดภาคเรียนจะมีกิจกรรมการบวช ภาคฤดูร้อน และการสมัครใจเพื่อบวช

บรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย ในช่วงเดือนเมษายน  



 -  กิจกรรมท าค่ายศิลปะ ค่ายบ่มเพาะเยาวชนศิลปะ ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

 -  โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  
 -  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดเพิ่มเวรกิจการนักเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ ให้     

นายเพิด บุญอินทร์ และนายปรัชญา  สมณะช้างเผือก เป็นหัวหน้าเวร ดูแลความเรียบร้อยในช่วงวันเสาร์ 
อาทิตย์ 
        ๑.๑.๑  การปรับเปลี่ยนครูหอนอน 
  ๑.๑.๒  การปรับเปลี่ยนงานระเบียบวินัย 
  ๑.๑.๓   การปรับเปลี่ยนค าสั่งฝ่ายงาน 
 ๑.๒ การบริหารหอนอน 
  -  ครูประจ าหอจะรับช่วงต่อจากครูเวรประจ าวันในเวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณสนามบาส 
  -  กิจกรรมกายบริหาร จากเวลา ๐๔.๓๐ น. ให้เปลี่ยนเป็นเวลา ๐๕.๐๐ น. 
  -  ให้นักเรียนช่วยกันประหยัดน้ า 
  -  การใส่เสื้อกันหนาวของนักเรียน ให้ใส่เสื้อกันหนาวของโรงเรียนในวันจันทร์ถึงวัน

พุธ และอนุญาตให้เสื้อกันหนาวที่ไม่ใช่ของโรงเรียนในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ แต่ต้องเป็นเสื้อสีสุภาพ 
 
๒. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (นางสุจินตนา  ค าชุ่ม) 

๒.๑ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 
ประเภท งบด าเนินงาน 
 ๑. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว      ๒๔๔,๐๐๐.- 
 ๒. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุในการบริหารที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

           ๑๒๘,๒๖๐.- 
 ๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน       ๗๐,๘๒๐.- 
ประเภท งบลงทุน 
 ๑. ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์      ๙๔๓,๐๐๐.- 
 ๒. อาคารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สุขา ๔ ที่นั่ง) ๓๕๒,๐๐๐.- 
 ๓. โรงซักผ้าและห้องอาบน้ าหญิง      ๕๐๘,๐๐๐.- 
 ๔. โรงเลี้ยงไก่เน้ือ       ๔๔๘,๐๐๐.- 
 ๕. รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ    ๘๒๑,๐๐๐.- 
      ปัจจุบันหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง      ๑,๒๓๒,๔๐๐.- 
 ๗. เคร่ืองเจาะกระดาษ        ๒๘,๕๐๐.- 
 



ประเภทงบปรับปรุง 
 ๑. ได้รับจัดสรรงบปรับปรุง      ๕๖๐,๐๐๐.- 
      โรงเรียนจะด าเนินการปลูกหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล  
งบเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ๑.  รายการวัสดุ ส าหรับจัดท าตู้เสื้อผ้าหอพัก ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้อีก ๑ หอ (หอหญิง) 

จะด าเนินการในช่วงปิดภาคเรียนนี้ และงบเหลือจ่ายจากการสร้างตู้เสื้อผ้าให้หอพักนักเรียน สามารถสร้างสู้
เสื้อผ้าได้อีกหนึ่งหอพัก จึงจะสร้างตู้เสื้อผ้าให้กับหอพักหญิง อีกหนึ่งหอพัก 

งบอื่นๆ 
 ๑. บริษัท ผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษา จ านวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางโรงเรียนจะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อซื้อเคร่ืองดนตรีให้กับทางโรงเรียน  
 ๒. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จ านวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๓.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ (นายส าเนียง  เสนา) 

๓.๑ งานจัดการเรียนการสอน (นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์) 
 ๓.๑.๑  รายงานการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ๑.  การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ   ครูผู้สอน  ครูภิรญา  สอนศิริ  และครูฉ้อง  แซ่โซ้ง  
  ๒.  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ครูผู้สอน  ครูประกาย  ต้นผล  และครูฉกรรจ์  เสนา 
  ๓. การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ครูผู้สอน ครูสงกรานต์  มหามิตร 
  ๔.  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติ  ครูผู้สอน ครูกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์  และครู
เสาวนีย์  ขันทะสอน 

  ๕.  การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติ  ครูผู้สอน ครูดาริณี  ตระกูลทอง และครูศันสนีย์  ประชากรณ์ 

  ๖.  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติ  ครูผู้สอน ครูน่านมงคล  อินด้วง 

  ๗.  การแข่งขันเคร่ืองบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ มัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔  ครูผู้สอน ครูสุกิจ  สุวรรณ์ และครูชรินทร์  ภิชัยวงค์  



  ๘.  การประกวดภาพยนตร์สั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
ครูผู้สอน พระสมุนห์สมาน  กิจจสาโร และนางสาวอนุสรา  ใจปิง 

 ๙.  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับที่ ๘  ครูผู้สอน  รองผู้อ านวยการส าเนียง  เสนา  ครูจักรพันธ์  อินวาทย์  และครูเบญจพร  
สักลอ 

  ๑๐. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  ครูผู้สอน  รองผู้อ านวยการส าเนียง  เสนา  ครูจักรพันธ์  อินวาทย์  และครูเบญจพร  สักลอ  

  ๑๑.  การแข่งขันโครงงานอาชีพ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
ครูผู้สอน ครูน่านมงคล  อินด้วง 

  ๑๒.  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา มัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย  

  ๑๓.   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  ครูผู้สอน  ครูจักรพันธ์  อินวาทย์  และครูเบญจพร  สักลอ  
                                         ๑๔.  การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูดาริณี  ตระกูลทอง และครูศันสนีย์  
ประชากรณ์ 

๓.๑.๒  การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ ๖๓  ณ  จังหวัดนนทบุรีในวันที่ 
๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
จ านวน ๖ รายการ  ดังนี้ 

  ๑.  การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่ก าหนดชว่งชั้น  สถานที่  โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

  ๒.  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ สถานที่  โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ อาคาร ๘ ชั้น ๕ ห้อง ๘๕๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

  ๓.  การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ 
สถานที่  โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๓ ห้อง ๔  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗               
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  ๔.  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ สถานที่  โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ อาคาร ๘ ชั้น ๕ ห้อง ๘๕๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐น. 

  ๕.  การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ดินแดง ลานเอนกประสงค์ วันที่๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 



  ๖.  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
สถานที่ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้องพื้นที่การแข่งขัน A อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗                                         
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐น. 

๓.๑.๓ การมอบหมายงานสอน 
  ขอให้ครูที่ไปราชการหรือลากิจมอบหมายงานในรายวิชาที่สอนให้แก่นักเรียน เพื่อให้

ครูที่ได้รับมอบหมายเข้าสอนแทนน าไปจัดการเรียนการสอนได้ 
๓.๑.๔ การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

  แจ้งครูผู้รับผิดชอบน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือนอก
โรงเรียน ขอให้ท าบันทึกข้อความแจ้งกลุ่มบริหารวิชาการและแจ้งครูผู้สอนทราบเพื่อจะบันทึกเวลาเรียนให้แก่
นักเรียน 

๓.๑.๕ การสอนเสริมตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ในระยะเวลานี้ได้ด าเนินการสอนเสริมตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในชั่วโมงวิชาชีพและกิจกรรม
สุนทรียภาพ  และในวันเสาร์-อาทิตย์ ขอขอบคุณครูผู้สอนทุกรายวิชาที่เสียสละเวลาในการสอนเสริมให้แก่
นักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เน่ืองจากจังหวัดน่านติดอันดับ ๑ ใน ๑๑ อันดับที่คะแนน 
O-net ต่ าสุด 

๓.๒  งานทะเบียนวัดผล (นายสุกิจ  สุวรรณ์) 
 ๓.๒.๑ การสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารร่มไทร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ๑ จ านวน ๑๙ โรงเรียน นักเรียน ๑๔๒ คน กรรมการด าเนินการสอบ ๑๘ คน 
  ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๘- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารร่มไทร ๕  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ านวน ๑๕ โรงเรียน นักเรียน ๓๑๐ คน กรรมการด าเนินการสอบ ๓๐ คน 
ประกาศผลสอบ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๑๕ - ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน นักเรียนจ านวน ๘๙ คน ประกาศผลสอบ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  ๔. คณะกรรมการระดับสนามสอบ ค าสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ที่ ๐๓๑/
๒๕๕๗ และ ๐๓๒/๒๕๕๗ 

๓.๓ การสอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๓.๓.๑ ค าสั่งสอบและส ารวจการสอบแต่ละรายวิชาให้คณะครูตรวจสอบด้วย 

๓.๓.๒ ก าหนดการส่งแบบ บฟ. ๕ และ Book Mark ก าหนดส่งได้ไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

 
 



  หลักฐานการส่ง ประกอบด้วย 
  -  แบบ ปพ. ๕ ฉบับจริง    จ านวน ๑ ชุด 
  -  แบบ ปพ. ๕ Print จากโปรแกรม Book Mark จ านวน ๑ ชุด 

  - บันทึกข้อมูลลง flash drive   จ านวน ๑ ชุด 
๓.๔ การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 -  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งโดยตรงและออนไลน์ 
 -  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 -  ก าหนดรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๓.๕ งานสื่อ นวัตกรรม (นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว) 
 -  งานสื่อ นวัตกรรมได้ของบพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องคอมพิวเตอร์ ซื้อคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

๓๐ เคร่ือง และห้องสืบค้นได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ ให้คณะครูควบคุมดูแลนักเรียนใน
การเข้าใช้งานเพื่อความเป็นระเบียบ 

๓.๕ โครงการพระราชด าริ (นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ)  
 -  โรงเรียนถวายรายงานพระราชด าริและแผนงาน 
 -  โครงการรักษ์ป่าน่าน ทางโรงเรียนจะน าเสนอนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน (วาดภาพ, 

หนังสั้น, กลอน และวรรณกรรม) 
๓.๖  งานหลักสูตร (นายชรินทร์  ภิชัยวงศ์) 
 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๕๑ได้แจกเอกสารแบบนิเทศติดตามสถานศึกษาให้คณะ

ครูช่วยกันประเมินเพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตร ซึ่งจะมีการพัฒนาหลักสูตรในปีนี้ เร่ืองหลักสูตรอาเซียนเพื่อ
ใช้ในปีหน้า ต่อไปจะบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และติดตามงานวิจัย บทคัดย่อ โดยบูรณาการ
หลักสูตรอาเซียน 
 

 ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
 ๔.๑ การประเมินการผลการปฏิบัติงานครูและพนักงานราชการ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ส่งเอกสาร

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส าหรับการประเมินคุณภาพด้านครูผู้สอนตัวบ่งชี้ที่ ๗ และเพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๔.๒ การใช้เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ให้สแกนทั้งเข้างานและเลิกงานด้วย (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐) 
๔.๓ เร่ืองการไปศึกษาดูงานประจ าปี ๒๕๕๗ 

                           ๔.๔ แจ้งผลความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู ให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามวุฒิทาง
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) รับรอง 

๔.๕ งานรักษาความปลอดภัย (นายจักรกฤษณ์  ผาสุข) 
๔.๖ งานประกันคุณภาพ (นางเสาวนีย์ ขันทะสอน) 

  ๔.๖.๑ ติดตามการส่งงานด้านมาตรฐานผู้เรียน 



  ๔.๖.๒ สรุปรายงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗                                                 
 ๔.๖.๓ ส่ง SAR ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔.๗ งานแผน 

 ๔.๗.๑ สรุปรายงานโครงการและท าแผนของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

๔.๗.๒ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
 
๕.  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (นางดวงเดือน  โพธิ์ทอง) 
 ๕.๑ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  งานอาคารสถานที่ขณะนี้อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่มขึ้นมา ๓ อาคาร คือ 
   ๑. อาคารเรียน  ทางโรงเรียนมอบให้กับกลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 
   ๒. อาคารพยาบาล ทางโรงเรียนได้มอบให้กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ 
   ๓. อาคารหอนอน ทางโรงเรียนได้มอบให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนและทาง

โรงเรียนได้ท าบุญไปเรียบร้อยแล้ว งานอาคารสถานที่ขอความร่วมมือผู้ที่รับผิดชอบแต่ละอาคาร ช่วยกันดู แล
ความสะอาดตลอดจนห้องน้ าห้องสุขา จากการเดินส ารวจห้องเรียน อาคารเรียน ไม่สะอาด ขอฝากครูประจ าชั้น         
ช่วยก าชับนักเรียนแต่ละห้องเรียนให้ท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณบันไดทางขึ้น ในปีการศึกษาหน้า      
จะท าโครงการประกวดห้องเรียน ประกวดบริเวณรับผิดชอบ ๕ ส หอนอนทุกหลังที่ได้เปลี่ยนมุ้งลวดไปแล้ว ให้
ครูหอนอนดูและก าชับนักเรียนช่วยกันรักษา  

 ๕.๒ งานสาธารณูปโภค 
  -  ไฟฟ้าแต่ละอาคารและหอนอน ขอให้ช่วยกันประหยัดไฟ ขอให้คณะครูช่วยกัน

ปลูกฝังจิตส านึกนักเรียนเร่ืองการประหยัดไฟฟ้า 
  -  ปัญหาเร่ืองน้ า ในขณะนี้ขอให้คณะครูช่วยปลูกฝังนักเรียนเร่ืองการใช้น้ าแบบ

ประหยัด ขณะนี้แหล่งน้ าของโรงเรียนทั้งน้ าบาดาล น้ าสระแห้ง ช่วยกันประหยัดให้ถึงปิดภาคเรียน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป งานสาธารณูปโภคก าลังวางแผนการจัดการน้ าให้เพียงพอต่อไป  

 ๕.๓ งานอนามัยโรงเรียน 
  ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ยุงมีจ านวนมาก ขอให้คณะครูประจ าหอนอนช่วยกันก าชับ

นักเรียนเกี่ยวกับน้ าขังบริเวณหอนอน บ้านพัก ให้ช่วยกันท าความสะอาด ถังน้ า ไม่ควรปล่อยให้มีน้ าขัง 
ตลอดจนการปิดประตู หน้าต่าง มุ้งลวด  

 ๕.๔ งานประชาสัมพันธ์  
  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าแบบฟอร์มในการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูทุกท่าน เพื่อความเป็นระเบียบและไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน  
 
 



 
 ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 - 
       ปิดประชุม เวลา  ๑๗.๔๐ น. 

 
 
 
 
 

 

                                                        (ลงชื่อ)                                      ผู้บันทึกการประชุม 
(ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจพร  ทุ่งสง) 

                        ครูผู้ช่วย   

 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


