
         รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  
ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  
……………………………………. 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

๑ นางสุจินตนา    ค าชุ่ม รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๕ นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม ครูช านาญการ 

๒ นายส าเนียง  เสนา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๖ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ครูช านาญการ 

๓ นางดวงเดือน  โพธิ์ทอง รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๗ นางอารีย์  บุญหม้ัน ครูช านาญการ 

๔ นางปวริศา  สิงห์อุดร รอง ผอ.ช านาญการ ๒๘ นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครูช านาญการ 

๕ นางมยุเรศ  นันทะเสน ครูช านาญการพิเศษ ๒๙ นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง ครู 

๖ นางวัชราภรณ์  คงเมือง ครูช านาญการพิเศษ ๓๐ นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ ์ ครูผู้ช่วย 

๗ นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี ครูช านาญการพิเศษ ๓๑ ว่าที่ ร.ต. หญิง เบญจพร  ทุ่งสง ครูผู้ช่วย 

๘ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ ครูช านาญการพิเศษ ๓๒ นายเพิด  บุญอินทร์ ครูผู้ช่วย 

๙ นายชรินทร์ ภิชัยวงค ์ ครูช านาญการพิเศษ ๓๓ นางเพชรรัตน์  ไชยปัญญา ครูช่วยสอน 

๑๐ นายพิทยา  ภิชัยวงศ ์ ครูช านาญการ ๓๔ นางสาวดารณี  นาคะรัต พนักงานราชการ 

๑๑ นางรัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์ุ ครูช านาญการ ๓๕ นายเดชา  จันต๊ะนาเขต พนักงานราชการ 

๑๒ นายอาทิตย์  ด้วงสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๓๖ นางเบญจพร  สักลอ พนักงานราชการ 

๑๓ นายฉลอง  เฟื่องฟู ครูช านาญการ ๓๗ นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ พนักงานราชการ 

๑๔ นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๓๘ นายพิรุณ  จ่ากอ พนักงานราชการ 

๑๕ นางประกาย  ต้นผล ครูช านาญการ ๓๙ นายสงกรานต์  บุญช่วย พนักงานราชการ 

๑๖ นายอุทัย  โพธ์ิทอง ครูช านาญการ ๔๐ นางชนิกานต์  ปัญญาค า พนักงานราชการ 

๑๗ นายนิเวศน์  สุวรรณโน ครูช านาญการ ๔๑ นางสาวอรธีรา  ดวงตาด า พนักงานราชการ 

๑๘ นางนิทรา  ยาวิชัย ครูช านาญการ ๔๒ นางสาวฉัตรวี  จันต๊ะ พนักงานราชการ 

๑๙ นายสิงห์   สุจันทร์ ครูช านาญการ ๔๓ นายจักรพันธ์  อินวาทย์ พนักงานราชการ 

๒๐ นางดวงพร  สุจันทร์ ครูช านาญการ ๔๔ นางอัญชลี  ใจจันทร์ พนักงานราชการ 

๒๑ นางภิรญา  สอนศิร ิ ครูช านาญการ ๔๕ นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ พนักงานราชการ 

๒๒ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล ครูช านาญการ ๔๖ นางสาวณัฐฏณิชา  ธรรมศิร ิ พนักงานราชการ 



๒๓ นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน ครูช านาญการ ๔๗ นางสาวจารุวรรณ  สะสม พนักงานราชการ 

๒๔ นางปิยะนาถ  ฉุนหอม ครูช านาญการ ๔๘ นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย ครูอัตราจ้าง 

๔๙ นายเชษฐ์  บัวพุด ครูอัตราจ้าง 

๕๐ นางสาวนนท์ธิชา  อ ามลา ลูกจ้างชั่วคราว 

๕๑ นางจีรวรรณ  จีนะ ลูกจ้างชั่วคราว 

๕๒ นางสาวมณีรัตน์  รินชม ลูกจ้างชั่วคราว 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
๑. นางประทุม  มหาวงศ์นันท์  ลากิจ 
๒.นายยุทธภูมิ  สุประการ   ลากิจ 
๓. นางสาวสมควร  สีนา   ลาป่วย 
๔. นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว  ลาป่วย 
๕. นายฉกรรจ์   เสนา   ลาป่วย 
๖. นางสาวสุรีรัตน์  ทองสุกใส  ลาป่วย 
๗. นายสมเกียรติ  ปัญญานะ  ติดราชการ 
๘. นายสุกิจ   สุวรรณ ์  ติดราชการ 
๙.นายดิเรก  สินิล    ติดราชการ 
๑๐.นางสาววริฏฐา  เพ็ชรสาริกิจ  ติดราชการ 
๑๑.นายฐิติรัตน์  อินทรประสิทธ์ิ  ติดราชการ 
๑๒. นางสุภางค์  สารเถื่อนแก้ว  ไปราชการ 
๑๓. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์  ไปราชการ 
๑๔. นางพวงเพชร  รัตนวรากร  ไปราชการ 
๑๕. นางจงรัก  มีเงิน   ไปราชการ 
๑๖.นายจักรกฤษณ์  ผาสุข   ไปราชการ 
๑๗.นางสาวสงกรานต์  มหามิตร  ไปราชการ 
๑๘.นางปณิตา ปัญญานะ   ไปราชการ 
๑๙.นางนภวรรณ  ละเลิง   ไปราชการ 
๒๐.นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก  ไปราชการ 
๒๑.นายน่านมงคล  อินด้วง  ไปราชการ 

  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.๑ ประธาน กล่าวชื่นชมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเร่ืองเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
๑.๒ ประธานกล่าวชื่นชมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมบวชบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อนจ านวน ๔๒ รูปที่จัดขึ้นได้ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นและยังมีสามเณรที่ขอบรรพชาต่อ อีก ๖ รูป 
๑.๓ ประธาน แจ้งให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ

กิจกรรมในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖จัดท าโครงการ ,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกิจกรรมต่างๆใน
ระหว่างปีภาคเรียน 

๑.๔ ประธานแจ้งให้รองผู้อ านวยการ โรงเรียนทั้ง ๔ กลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร่วม

อบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดตาก 

๑.๕ ประธาน แจ้งให้ทราบเร่ืองการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระหว่าง วันที่ ๕ -๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ 
รับรองการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองอื่นๆ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ 
๑.   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (นางดวงเดือน  โพธิ์ทอง) 

 ๑.๑ งานโภชนาการ 
  -   เร่ืองการออกค าสั่งกิจกรรมต่างๆควรระบุหน้าที่การรับผิดชอบอย่าระเอียด ครอบคลุม

เร่ิมตั้งแต่การจัดสถานที่ในการท ากิจกรรมนั้นๆ  
  -   การรับผิดชอบเร่ือง โภชนาการในการจัดกิจกรรมมอบหมาย ให้นางสาวดาริณี ตระกูล

ทอง เป็นผู้รับผิดชอบ 
  -  การซ่อมแซมโรงครัวที่ช ารุด จะมีการซ่อมแซมในช่วงปิดภาคเรียนให้สามารถใช้งานได้

ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่นักเรียน 
  -  เร่ืองถาดรับประทานอาหารของนักเรียน นักเรียนบางหอนอนยังส่งคืนถาดไม่ครบ และ

มีบางถาดที่ช ารุด จึงมอบหมายให้นาย สมเกียรติ ธินันท์ ซ่อมแซม และขอให้คณะครูประจ าหอนอนช่วยติดตาม
เร่ืองรับและคืนถาดของนักเรียนให้เรียบร้อย 

 ๑.๒ งานอาคารสถานที่ 
  -  ให้ครู ประจ าหอนอนบันทึกรายงานการซ่อมแซมหอนอน แต่ละหอนอน ผ่าน กลุ่ม

บริหารทั่วไปให้รับทราบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเพื่อท าการซ่อมแซม 
  -  โรงเรียนได้งบประมาณมาเพื่อซื้อไม้กวาดและถังขยะของโรงเรียน ทางงานอาคาร

สถานที่จึงจะจัดท าที่เก็บไม้กวาดส่วนกลางไว้ที่โรงอาหาร และ จะจัดวางถังขยะเพิ่มมากให้มากขึ้นในแต่ละจุดของ
โรงเรียนเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะของนักเรียน 

  - แจ้งให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เร่ืองการจัด โครงการ Zero Waste 
School ๕๗ ทางโรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ด้วย 

 ๑.๓ งานประชาสัมพันธ์ 
  -  ขออนุญาตต่อเติมห้องกระจายเสียง ตามสายบริเวณใต้บันไดอาคารเรียน ๑ เพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสะดวกมากยิ่งขึ้น 
  -  การท าวารสารของโรงเรียนปรกติจัดท าปีการศึกษาละ ๒ คร้ังจะขอลดเหลือปีการศึกษา

ละ ๑ คร้ัง และจะจัดท าจุลสารเพิ่มเติมโดยส่งผ่านทาง E-office เพื่อประหยัดงบประมาณ 
 ๑.๔ งานสาธารณูปโภค 
  -  ขอความร่วมมือคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน วางแผนการประหยัดน้ าเพื่อ

ลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูร้อน 
  -  งานด้านสาธารณูปโภคทางกลุ่มบริหารทั่วไปมอบหมายให้ นายอุทัย  โพธิ์ทอง และนาย

ฉลอง เฟื่องฟู ช่วยงานด้านสาธารณูปโภคเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๑.๕ งานสหกรณ์โรงเรียน 
  -   งานสหกรณ์โรงเรียนได้ก าไรทั้งหมด ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 



  ๒.๑ งานบุคคล 
   - แจ้งให้ทราบเร่ืองกิจกรรมทัศนศึกษาของบุคลากร มีบุคลากรและผู้ติดตามเข้าร่วม
ทั้งหมด ๘๘ คน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
  ๒.๒  งานแผนงาน (นางดวงพร  สุจันทร์) 
   - ขอติดตามสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๓ งานรักษาความปลอดภัย (นายจักรกฤษณ์  ผาสุข) 
   - การจัดเวรประจ าวันและเวรกลางวัน ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

 ๒.๔  งานสารสนเทศ (นางภิรญา  สอนศิริ) 
  - การเก็บข้อมูลงานสารสนเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะเร่ิมจัดเก็บข้อมูลในพฤษภาคม

เป็นต้นไป และขอความร่วมมือให้แต่ละกลุ่มงานตั้งแต่งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานสารสนเทศโรงเรียน 
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๒.๕  งานประกันคุณภาพ (นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน) 
  - งานประกันคุณภาพได้ส ารวจข้อมูลบุคลากร ขอให้คณะครูทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องหากข้อมูลผิดพลาด 
  - แจ้งรายการปฏิทินการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๑. จัดท าผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ – ๑๕    
๒. รวบรวมหลักฐานตามข้อมูลแต่ละมาตรฐาน(กรรมการตามมาตรฐาน) 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๓. คณะกรรมการในแต่ละมาตรฐานจัดท าดังนี้ 
    ๓.๑ วิธีพัฒนาตามมาตรฐานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
    ๓.๒ ผลการพัฒนา 
    ๓.๓ แนวทางการพัฒนาในอนาคตของแต่ละมาตรฐาน 
๔. คณะกรรมการส่งไฟล์งานดังกล่าว 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๕. จัดนิทรรศการตามมาตรฐาน ณ ห้องประกัน (กรรมการพัฒนามาตรฐาน) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๖. จัดนิทรรศการตามมาตรฐาน ณ ห้องประกัน 
๗. ส่งรายงาน SAR ของตนเอง 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๘.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามตรวจสอบ ตามมาตรฐาน  
 
 
 



๓.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ (นายส าเนียง  เสนา) 
๓.๑ งานจัดการเรียนการสอน (นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์)  

                                        - สืบเนื่องจากวาระการประชุมที่คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๗ ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คร้ังที่ ๖๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้แจ้งผลรางวัลที่ได้รับ 
   - การส ารวจการสอน และการสั่งซื้อหนังสือเรียนได้มอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระเรียบร้อย
แล้ว ให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระประชุมเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน 
 ๓.๒ งานหลักสูตร (นายชรินทร์ ภิชัยวงศ์) 
   - แจ้งให้ทราบเร่ืองปรับเปรียบตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใหม่ การปรับการ
เรียนหลักสูตรอาเซียน และการจัดการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาให้จัดตารางเรียนให้ตรงกับตารางเรียนไทยคม 
 ๓.๓ งานพฤกษศาสตร์ (นายพิรุณ  จ่ากอ) 
   - โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดภาพวาด และภาพถ่าย ในงานเปิดโลกมรดกทะเลไทย  
ทางโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และทางโรงเรียนได้รับห้องเรียนธรรมชาติทะเลไทยศิรินทร 
จ านวน ๑ ห้อง 

 

๔. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (นางสุจินตนา  ค าชุ่ม) 
 ๔.๑ แจ้งให้ทราบปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ (เอกสารดังแนบ) 
 ๔.๒ การขอจ าหน่ายและรื้อถอนบ้านพักครูและนักการภารโรง จ านวนทั้งสิ้น ๗ หลัง 
 ๔.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับงบปรับปรุงจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๔.๔ นางสาวสุนิตา ไชยชนะ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนท าโครงการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน ตั้งแต่

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
๕. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (นายยุทธภูมิ  สุประการ) 

๕.๑ แจ้งกิจกรรมตามตารางปฏิทินงานกิจการนักเรียน ช่วงเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (เอกสารดังแนบ) 
 ๕.๒ แจ้งนัดหมายคณะครูประจ าหอนอน ประชุมวางแผนเตรียมค่ายผู้น านักเรียน ในวันที่ ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
๕.๓ ค าสั่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

  ๕.๓.๑  ค าสั่งแต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๕.๓.๒ ค าสั่งแต่งต้ังครูประจ าหอนอน และครูผู้ช่วยหอนอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๕.๓.๓ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ค่ายผู้น านักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๕.๓.๔ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ค่ายสู่ร้ัวร่มไทร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



 ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 - 
       ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 

 

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

                        ครูผู้ช่วย   

 
 

 
 

      (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 


