
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 
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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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เลขานุการ 

  
ผู้ไม่มาประชุม        

- ไม่ม ี    
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
     
    



เริ่มประชุมเวลา 16.00   น. 
- นายธีรภัทร  ชาญเช่ียว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ประธานในที่ประชุมให้ข้อคิดก่อน

กล่าวเปิด “ผลมาจากอดืต ถ้าเรายังท าเหมือนอดีต ก็ได้เหมือนเก่า” และด าเนินการตามวาระ
การประชุม ดังนี ้  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. งานเปิดโลกวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม)  

- คัดกลุ่ม 18 ก.ย.57,  
- คัดเขต 3-5 ต.ค.57 ไม่มีกลางคืน ไม่มีนิทรรศการ  
- ระดับภาค(แพร่) 17-19 ธ.ค.57    
- และระดับชาติ 17-19 ก.พ.58 

2. ศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม 
- ครูเป็นกรรมการทุกคน วันที่ 18 ก.ย.57ปิดโรงเรียน 
- กิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับเขตไม่ต้องไปแข่งระดับกลุ่ม(ไม่มีคู่แข่ง) 

คือ       1. อัฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3,     
2. GSP ม.1-3     
3. มารยาทไทย ม.1-3     
4. E-BOOK ม.1-3   
5. เพลงลูกทุ่งม.1-3หญิง    
6. เพลงลูกกรุง ม.1-3 หญิง   
7. เพลงสากล ม.1-3 หญิง    
8. Spelling Bee ม.1-3 

- กิจกรรมที่ขอเพิ่มเติม ได้เพิ่มเติมไปแข่งคือการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย  และอ่าน
ออกเสียงจับใจความ ป.4-6 

- ครูที่เป็นกรรมการไปประชุมวันที่ 12 ก.ย.2557 ที่กลุ่ม(เฉพาะรายการที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง) 

3. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลออกประเมิน 15-17 ก.ย.57 เบื้องต้นเตรียม
ตนเองแผนการจัดการเรียนรู ้และวิจัย 

4. ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ภายใน 15 ก.ย.57 ส่งหลักฐานที่ธุรการ หลักการ
จะแก้อะไรให้น าหลักฐานแนบประกอบ เช่นแก้ที่อยู่ หลักฐานทะเบียนบ้าน 

5. งานเกษียณ ระดับจังหวัดจัดให้ผอ.สุทิศ  12 ก.ย.57, ระดับเขต 19 ก.ย.57,ระดับกลุ่ม 26 ก.ย.57 
6. เตรียมการ 29-31 ต.ค.57 
7. ประชุมสามัญกลุ่ม 31 ต.ค. 57 ณ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 
8. ประเมินครูผู้ช่วย (นายนรินทร์ ดวงบุบผา) วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. 

กรรมการประกอบด้วย นายปราโมชย์  ศรศิลป์,นายธีรภัทร  ชาญเช่ียวและนางวันนา  มีมุข 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

9. ตามที่ได้มีหนังสือสั่งการเมื่อวันที่   ให้ อ.เยาวลักษณ์ ส่งบัญชีครุภัณฑ์ เพื่อตรวจในวันที่ 9 ก.ย.
2557 ปรากฏว่ายังไม่ได้ส่ง  และให้ลงเลขรหัสที่ครุภัณฑ์ภายในวันที่ 12 ก.ย. 57 ด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



10. การทัศน์ศึกษาของนักเรียนในวันที่ 25 ก.ย.2557 ให้ผู้มีรายช่ือต่อไปนี้ร่วมวางแผนการเดินทาง 
ในวันที่ 11 ก.ย.2557 เวลา 14.00 น. นายธีรภัทร ชาญเช่ียว,นายกิตติ  ด าสนิท,นางวันนามีมุข
และนางปัทมา  ข าขาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
11. จะส ารวจโต๊ะ เก้าอี้ห้องโสตอยู่ที่ใดบ้าง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
12. จะส ารวจการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน เดือนสิงหาคม 13,000 กว่าบาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
13. เตรียมอาเซียน จะใช้งบค่าหนังสือเรียนพัฒนาห้องและสื่ออาเซียน 

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์เป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียนของระดับกลุ่ม 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  27 /2557 
   ประชุมเมื่อวันที ่ 1  เดือนกันยายน   พ.ศ.  2557 
มตท่ีิประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  27 /2557 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่องสืบเน่ืองการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธาน               1. จะมีการนิเทศติดตามงานอย่างจริงจัง สัปดาห์หน้า  เยี่ยมห้องเรียน  ดูบรรยากาศภายใน 

ห้องเรียน และปพ. 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
ประธาน               2. นิเทศครูเรียนร่วม ระหว่างวันที่  6-15  ก.ย. 57 กรรมการนิเทศ  น.ส.รุ่งนภา  ประทีปแก้ว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน               3. อบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเสาร์ที่  6 ก.ย. 2557 ครูทุกคน ณ  ร.ร.วัดคูหาสวรรค์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน               4. การมอบหมายงาน 4 งาน และรายงานตามแบบ ให้ครูเก็บข้อมูลตามรายละเอียด 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน                5. ให้ครูประจ าช้ัน อ.1-ป.6 ส่งบันทึกการดื่มนมและแนบแนวปฏิบัติการดื่มนม ภายในวันที ่
                             5 ก.ย.  2557   โดยต้องสรุปว่า  แต่ละวันรับนมมากี่ถุง  เด็กด่ืมนมกี่คน  
   **ครูปัทมาเขียน รายงานได้ละเอียดดีมาก**  
            ขอตกลงการดื่มนม 

- ครูรับผิดชอบ(อ.เตือนใจ)สรุปการดื่มนมแต่ละช้ัน รับเท่าไรแต่ละวัน 
- ด าเนินการดื่มนมตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
- ช่ังน้ าหนัก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน                 6. การป้องกันยาเสพติด  ขอให้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ท าเป็นรูปเล่ม มีคณะกรรมการ   
                              สมาชิก รปู  อ่ืนๆ  ภายใน  20  กันยายน 2557 ส่วนประกันจะตรวจประเมินประสิทธิภาพ 
                              ประสทิธิผล อีกครัง้  ขาด สภานักเรียนต้านยาเสพติด, ลูกเสือต้านยาเสพติด และห้องอุ่นใจ
ในสถานศึกษา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



ประธาน                 7. ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง  จากเดิม วันที่ 8 ก.ย. 57  ช่วงบ่าย  เปลี่ยนเป็นช่วงเช้า 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ประธาน        8. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล แผน+วิจัย 
           ตอนท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (300 คะแนน) 

 ด้านท่ี 1 งานวิชาการ มีจ านวน 7 รายการ (160 คะแนน) 
            1.1 การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (10 คะแนน)   อ.วันนา 
            1.2 การจัดการแหล่งเรียนรู้ (10 คะแนน)  อ.กิตติ 
            1.3 การส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา (10 คะแนน) อ.รังศิยา 

             1.4 การวิจัยทางการศึกษา (10 คะแนน)  อ.วัชรี           
  1.5 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (10 คะแนน) อ.ปัทมา 

             1.6 การวัดผลและประเมินผล (100 คะแนน) 
         1.6.1 การจัดให้มีการวัดผลและประเมินผล (10 คะแนน) อ.รังศิยา 
         1.6.2 การอ่าน  อ.วันนา 

         1.6.3 การเขียน  อ.วันนา 
         1.6.4 การคิดค านวณ  อ.วันนา 
         1.6.5  ผลการสอบ N.T. อ.วันนา          

1.6.6 ผลการสอบ O-NET   อ.วันนา                                                                                                                                                        
1.6.7 ผลการสอบ LAS   อ.วันนา         

       1.6.8 ผลงานดีเด่นของโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียน (10 คะแนน)  อ.ศิริพร 
            1.6.9 ผลงานดีเด่นของครู (10 คะแนน) อ.ศิริพร 
        1.6.10 ผลงานดีเด่นของนักเรียน (10 คะแนน)  อ.ศิริพร 

    1.7 การประกันคุณภาพการศึกษา (10 คะแนน)  8 องค์   
 ด้านท่ี 2 งานบริหารงานบุคคล มีจ านวน 3 รายการ (40 คะแนน) 
                      2.1 การวางแผนอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียน (5 คะแนน) อ.พะเยาว์ 
                      2.2 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน) อ.สุพัตรา 
                      2.3 การจัดท ามาตรฐานภาระงานส าหรับบุคลากรในโรงเรียน (10 คะแนน) อ.วันนา 
                      2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน (10 คะแนน) ผอ. 
                      2.5 การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  เช่น ด้านการรักษาพยาบาล  ด้านการเงิน  
ด้านอาหาร หรือด้านอื่นๆ (10 คะแนน)  ผอ. 
          ด้านท่ี 3 งานบริหารแผนงานและงบประมาณ มีจ านวน 3 รายการ (30 คะแนน) 
                      3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (10 คะแนน) อ.ปัทมา 
   3.2 แผนปฏิบัติการ (10 คะแนน) อ.ปัทมา 
     3.3 การบริหารงบประมาณ (10 คะแนน) อ.ธีระพงษ์ 
 ด้านท่ี 4 การบริหารงานท่ัวไป มีจ านวน 5 รายการ (50 คะแนน) 
                     4.1 งานอาคารสถานที ่และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (10 คะแนน) อ.กิตติ 
            4.2 งานรักษาความปลอดภัย (10 คะแนน)  ผอ. 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน                  9. กีฬากลุ่มโรงเรียนสลกบาตร  ระหว่างวันที่  22-24  ก.ย.  57 



มติท่ีประชุม รับทราบ 
       10.ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3-5 ก.ย. 2557  กีฬากลุ่มสลกบาตร ครูทุกคน 
10 ก.ย. 2557 ประเมินครูผู้ช่วย(นายนรินทร์ ดวงบุบผา) คณะกรรมการ 
12 ก.ย. 2557 ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(ประเมินตนเอง 

พร้อมผลงาน 1 เล่ม เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

ครูทุกคน 

16 ก.ย. 2557 พิจารณาเลื่อนข้ันข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า คณะกรรมการ 
19 ก.ย. 2557 กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน คณะครู 
25 ก.ย. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี งบประมาณ 

2557 
ทัศนศึกษา ประถมศึกษา 
ส่งข้อสอบ 

คณะกรรมการ 

29-30 ก.ย. 2557 สอบประจ าภาคเรียนที่ 1/2557 ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 
28 ก.ย. -2 ต.ค. 2557 ประเมินอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียนตามแบบประเมิน คณะกรรมการ 

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

  - (อนุบาลส่ง ผอ.) 
  - (ป.1-ป.6 ส่ง อ.วันนา) 
  - (ม.1-ม.3 ส่ง อ.รังศิยา) 
ตรวจสอบ  รวบรวมส่ง ผอ.ลงนาม 

วิชาการ 

8 ต.ค. 2557 ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม/สรุปผลการด าเนินการตาม
โครงการประจ าภาคเรียนที่ 1 

ครูทุกคน 

9 ต.ค. 2557 ประกาศผลสอบ (เป็นเกรด และจัดล าดับคะแนน) ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 
9 ต.ค. 2557 ประชุมข้าราชการครู และบุคลกรก่อนปิดภาคเรียน ผอ. 
11 ต.ค. 2557 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557  

29-31ต.ค. 2557 เตรียมความพร้อม จัดช้ันเรียน ครู-นักเรียนทุกคน 
3 พ.ย.2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครูทุกคน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ 
                              - 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน  1. ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มสลกบาตรรวมสลกบาตรวิทยา 7 คน ตกลงในระดับกลุ่มให้  



    ร.ร.วัดคูหาสวรรค์จ านวน  1 คน  คือ อ.พะเยาว์ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธาน           1. การลงโทษนักเรียน  ควรลงโทษด้วยการตีก้น 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. สวัสดิการโรงเรียน ทุน 22,800 บาท  เงินรวม 55,810 บาท ก าไร 33,010 บาท เดือนนี้เหลือให้  
   กู้ 3,810 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  17.40 น. 

 
 
 

       ลงช่ือ      ยุวดารา   จนัทรก์ระจา่ง     ผูจ้ดรายงานการประชุม 
(นางสาวยุวดารา   จันทร์กระจ่าง) 

ต าแหน่ง      ธุรการโรงเรียน 
 

 
    ลงช่ือ                                      ผู้รับรองรายงานการประชุม  

                (นายธีรภัทร  ชาญเช่ียว)  
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


