
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 

ครั้งท่ี    27/2557 
เมื่อวันท่ี  1  กันยายน  พ.ศ.  2557  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 
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นายธีรภัทร   ชาญเช่ียว 
นายธีระพงษ์  ข าขาว 
นายนิพนธ์  มูลสัน 
นายนเรศ  คชฤทธ์ิ 
นายวิวัฒน์  เจริญวงษ์ 
นายกิตติ  ด าสนิท 
นางพะเยาว์  คชฤทธ์ิ 
นางเตือนใจ  มูลสัน 
นางจ านวน  ด าสนิท 
นางสุขี  จุ้ยศรีแก้ว 
นางปัทมา  ข าขาว 
นางสาวเยาวลักษณ์  คีรีเมฆ 
นางวันนา  มีมุข 
นางวรรณวิมล  ปัญญาส ุ
นางวัชรี  ข าขาว 
นางสาวรังศิยา  อินทสร 
นายนรินทร์  ดวงบุบผา 
นางสาวศิริพร  บัวสระ 
นายนรินทร์  ธรรมจิตร 
นางสาวยุวดารา  จันทร์กระจ่าง 
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ธุรการ 

ประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการ 

  
ผู้ไม่มาประชุม        

1. นางสาวสุพัตรา  ทะมานนท์ ครูอัตราจ้าง ลากิจ     
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
     
    



เริ่มประชุมเวลา 14.30  น. 
- นายธีรภัทร  ชาญเช่ียว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ประธานในที่ประชุมก่อนกล่าวเปิด

ได้พูดถึงการจดบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี ้  
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 จะมีการนิเทศติดตามงานอย่างจริงจัง สม่ าเสมอเพื่อพัฒนางาน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 ใช้การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศ ติดตามงาน ดูรายงานการประชุม (ตัวหนังสือสีแดง
ไม่ด าเนินการ  สีเหลืองด าเนินการไม่เสร็จสิ้น   สีเขียวด าเนินการเสร็จสิ้น) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
1.3 มอบหมายผู้จดบันทึก และรายงานการประชุม  

1.นางสาวยุวดารา  จันทร์กระจ่าง  
2.นางสาวศิริพร  บัวสระ  
3.นางสาวสุพัตรา  ทะมานนท์   
4.นางสุขี  จุ้ยศรีแก้ว ตามล าดับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
1.4 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง   
      ในวันเสาร์ที่  6  ก.ย. 2557  ครูทุกคน  ณ  ร.ร.วัดคูหาสวรรค์ 
      - ช่วงเช้าเข้าร่วมอบรม 
      - ช่วงบ่ายท าใบกิจกรรมและแบบสอบถาม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
1.5 นิเทศครูเรียนร่วม  ระหว่างวันที่ 6-15 ก.ย. 2557  โดย ศน.รุ่งนภา  ประทีปแก้ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 26 /2557 
   ประชุมเมื่อวันที ่ 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 
มตท่ีิประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 26 /2557 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่องสืบเน่ืองการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

     - ไม่มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ 
ประธาน                1. การมอบหมายงาน 4 งาน และรายงานตามแบบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน                2. ให้ครูประจ าช้ัน อ.1-ป.6 ส่งบันทึกการดื่มนมและแนบแนวปฏิบัติการดื่มนม  
                              ภายในวันที่  5 ก.ย. 2557 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



ประธาน                3. การตรวจของอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. คราวหน้าต้องสมบูรณ์ ส่วนการป้องกันยาเสพติดขอให ้
                             ผูร้บัผดิชอบด าเนินการ ท าเปน็รปูเลม่ มคีณะกรรมการ สมาชิก รปู  อ่ืนๆ  ภายใน  20     
                             กนัยายน 2557 ส่วนประกันจะตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกครั้ง 

 
 - บังคับ ป. 4-6 

1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารีต้านยาเสพติด ป.4-6   อ.กิตต ิ
2 ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO 

BE NUMBER ONE  
ป.4-ม.3   อ.นรินทร์ 

3 กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ ฯลฯ  ทุกคน   ครูทุกคน 
4 สภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ป.1-ม.3   อ.วิวัฒน์ 
5 ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ป.4-6   อ.สุขี ป.4 

อ.วิวัฒน์ ป.5 
อ.รังศิยา ป.6 

 
- บังคับ ม.1-3 

1 ต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน  ม.1-ม.3   อ.นิพนธ์ 
2 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารีต้านยาเสพติด ม.1-ม.3   อ.พะเยาว ์
3 ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ  

TO BE NUMBER ONE 
ป.4-ม.3   อ.นรินทร์ 

4 ห้องอุ่นใจในสถานศึกษา  ม.1-ม.3   อ.นเรศ 
5 สภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ป.1-ม.3   อ.วิวัฒน์ 

เฉลี่ย     
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน                4. แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน 

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

10 ก.ย. 2557 -ประเมินครูผู้ช่วย(นายนรินทร์ ดวงบุบผา) คณะกรรมการ 
12 ก.ย. 2557 -ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 (ประเมินตนเอง  พร้อมผลงาน 1 เล่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ) 

ครูทุกคน 

16 ก.ย. 2557 -พิจารณาเลื่อนข้ันข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า คณะกรรมการ 
19 ก.ย. 2557 -กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนสลกบาตร  

 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 
คณะครู 

22-24 ก.ย. 2557  -กีฬากลุ่มสลกบาตร ครูทุกคน 
25 ก.ย. 2557 -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2557 

-ทัศนศึกษา ช้ันประถมศึกษา 
-คณะครูส่งข้อสอบ 

คณะกรรมการ 

28-2 ต.ค. 2557 -สอบประจ าภาคเรียนที่ 1/2557 
-ประเมินอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียนตามแบบประเมิน 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 
คณะกรรมการ 



5-7 ต.ค. 2557 -นักเรียนสอบแก้ตัว  ครูประจ าวิชา 
 8 ต.ค. 2557 -ส่ง ปพ.5 

  อนุบาล  ส่ง ผอ. 
  ป.1-ป.6 ส่ง อ.วันนา 
  ม.1-ม.3 ส่ง อ.รังศิยา 
 ตรวจสอบ รวบรวม ส่ง ผอ.ลงนาม 
-ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม/สรุปผลการด าเนินการตาม  
โครงการประจ าภาคเรียนที่ 1 

วิชาการ 
 
 
 
 
ครูทุกคน 

9 ต.ค. 2557 -ประกาศผลสอบ(เป็นเกรด และจัดล าดับคะแนน) 
-ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ก่อนปิดภาคเรียน 

ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 
ผอ. 

11 ต.ค. 2557 -ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557  
29-31ต.ค. 2557 -เตรียมความพร้อม จัดช้ันเรียน ครู-นักเรียนทุกคน 

3 พ.ย.2557 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครูทุกคน 
**ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได*้* 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5. ท าห้องสหกรณ์ โรงเรียน (ภาเรียนที่ 2/2557) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6. การจัดท าอาหารกลางวัน ประมูลร้านค้า (ภาเรียนที่ 2/2557) 
   - จัดครูคุมนักเรียนอย่างจริงจัง 
   - ครูทุกคนมีหน้าที่จัดซื้ออาหาร หมุนเวียนกันไป 
   - ไม่มีการประมูลร้านค้า ให้ขายโดยทั่วไป เก็บเงินบ ารุงสถานที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
7. แข่งศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม 19 ก.ย.57 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสลกบาตร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน  1. งานเกษียณกลุ่มโรงเรียนสลกบาตร 26 กันยายน 2557 ณ ศาลาประชาคมเจ้าพ่อจอมทอง  
                        โรงเรยีนวัดคูหาสวรรค์รบั 2 โต๊ะ (ธงชัย  พรสวรรค์  วิมิตตา ผ่องศรี และสันติ) ขอเพิ่มบัตรให้   
                        ครบทกุคน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ประธาน  2. ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่  8  กันยายน  2557   ช่วงบ่าย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธาน  1. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยตรงให้ครูเตรียมไว้ คือแผน+วิจัย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน  2. การจัดงานประจ าปีโรงเรียนเพื่อหารายได้จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน           3. กีฬากลุ่มโรงเรียนสลกบาตร วันที่  22-24 ก.ย. 2557  ณ  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 



มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน           4. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน/แนวคิดปรับการเรียน (ทักษะชีวิต) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

5. ค าสั่งเวร หมุนเวียนกันไป เท่าเทียมกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  16.10 น. 
                                                       ลงช่ือ       ยุวดารา   จนัทรก์ระจา่ง     ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวยุวดารา   จันทร์กระจ่าง) 
             ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 
 

    ลงช่ือ  ธีรภัทร  ชาญเช่ียว ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายธีรภัทร  ชาญเช่ียว) 
  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 


