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ประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการ 

  
ผู้ไม่มาประชุม        

- ไม่มี    
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
     
    
 



เริ่มประชุมเวลา 16.00   น. 
- นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. ความดีความชอบ  

มีกรรมการประเมินโดยครู ส่วนรายการที่ผู้อ านวยการประเมิน เน้น ดังนี้ 
ด้านที่ 6 ผลการปฏิบัติงานตามภาระอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวน 3 รายการ (60 คะแนน) 

6.1  งานพิเศษตามโครงสร้างที่ได้รับมอบหมาย 
6.2  โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

     6.3  งานนโยบาย/ค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัยมีจ านวน 5 รายการ (50 คะแนน)             
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ (10 คะแนน) 
3. การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หน่วยงานการศึกษาและค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย (10 คะแนน) 
          4. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและสังคม ตรงต่อ

เวลาและอุทิศตนต่องาน (10 คะแนน) 
          5. การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ตน ไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียน

ผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริงและการไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (10 คะแนน) 
ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรมมีจ านวน 5 รายการ (50 คะแนน) 

2. การมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (10 คะแนน)  
      2.1 การมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม (5 คะแนน) 

                        2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม (5 คะแนน) หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด 

       3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและ
บุคคลทั่วไป   (10 คะแนน) 
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ (100 คะแนน) 
 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความราบรื่นให้ได้คะแนนเต็ม 
 ด้านที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง มีจ านวน 3 รายการ (20 คะแนน) 
           1.1 การมีวินัยในตนเอง (10 คะแนน) 
        ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อตกลง ข้อบังคับของโรงเรียน 

ด้านที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีจ านวน 3 รายการ (20 คะแนน) 
       2.1 ความรักศรัทธาต่อวิชาชีพ (10 คะแนน) 

 2.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (5 คะแนน) 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



 
2. นโยบายผู้อ านวยการโรงเรียน 

            1.  ให้ครูเวรประจ าวันมาให้ทันเวลา 07.45 น. รอรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า ด้านหน้าและ
ด้านหลัง พร้อมบันทึกการมาสายของนักเรียน  

2.  ให้ครูทุกคนช่วยก ากับดูแลนักเรียนท าความสะอาด เขตพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย    
3.  ให้ครูทุกคนมาทันเข้าแถว และคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติ และเป็นแบบอย่างในการเคารพ    

ธงชาติ    
4. ให้ทุกคนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิเวลา ณ ลานธรรม เวลา 08.30-09.00 น. และถ้าเป็นไป

ได้ควรหลีกเลี่ยงการ พูดคุยในการท าลายสมาธิขอนักเรียน (มีเอกสารแจกเก่ียวกับการน าเข้าสู่สมาธิ) 
5.  ให้ครูเวรประจ าวันทุกคนควบคุมดูแลการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
6.  ให้ครูและบุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานลงชื่อในการปฏิบัติงานด้วย  กรณีไม่ทราบว่าลา  

หรือไปราชการ จะเขียนว่าไม่มาโดยไม่ทราบสาเหตุ 
7.  ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในการตรวจเช็คการด าเนินการแต่ละวัน ทันหรือไม่ เช่น การ 

เซ็นต์ชื่อปฏิบัติงาน  การจัดท าสถิตินักเรียน  การคุมแถวนักเรียน  เวรมาทันรับนักเรียน ควบคุมแถวนักเรียนในแถว  
เป็นต้น เพ่ือประเมินด้านความประพฤติ การรักษาวินัย ใช้ ประกอบการเลื่อนขั้น 

8. ให้การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาทุกกรณีต้องเขียนบันทึกลงในสมุดขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา และต้องให้ผู้บริหาร/รักษาการลงลายมือชื่ออนุญาตก่อน 

9. ให้มแีนวปฏิบัติการลากิจ, การออกนอกสถานศึกษาที่มีชั่วโมงสอนต้องแนบบันทึกสอนแทน และ
การลากิจต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะลาได้มิฉะนั้นอาจขาดราชการได้ (กรณีผู้บริหารไม่อยู่, ประชุมหรืออบรมให้ลา
กับผู้รักษาการ) กรณีหมอนัดให้เขียนลาป่วย และปฏิบัติเช่นเดียวกับลากิจ 

10. ให้มีการการปฏิบัติตนในเวลาราชการตามหนังสือสั่งการ ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 เรื่องแจ้ง
ทบทวนการท างาน 

11. ให้มีการท างานเต็มเวลาราชการ กล่าวคือไม่กลับก่อน  16.30  น. 
12. ให้ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 – ป.6 ดูแลการดื่มนมนักเรียน ตามแนวปฏิบัติ วันที่ 15 มกราคม 

2557 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและด าเนินการ 
            13. ให้นักการ (ช่างไม้ 4)  ปฏิบัติตามค าสั่งเรื่อง  มอบหมายงานให้นักการภารโรง ปฏิบัติงาน   
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557  อย่างเคร่งครัดและมีการประเมินการท างานทุกวัน 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3. แจ้งการประชุม ที่ อบต.บ่อถ้ า 
- 5 ธ.ค.57 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง 
- เช้า 09.00 น. พัฒนาถนนสายหลัก ตั้งแต่บ่อถ้ าถึงส่องตาแล  

ขอเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ จ านวน  80  คน กินข้าวกลางวัน ที่ อบต. 
- กลางวัน มีสินค้าโอทอป จากกลุ่มแม่บ้านจ าหน่าย 
- กลางคืนถวายพระพร การแสดงของนักเรียน โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 2 ชุด 
- ครูและบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรม โดยภาคเช้าใส่ชุดตามความเหมาะสม ภาคกลางคืน   

ชุดกากีหรือชุดปกติขาว บุคลากรอ่ืนใส่เสื้อเหลืองหรืออ่ืนๆ ตามที่คนส่วนใหญ่นัดใส่กัน                
มติที่ประชุม รับทราบ  



4. แจ้งผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 20 พ.ย.57 
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ผอ.เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดและจะวาง

แผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอีกครั้งหนึ่ง) 
- ระบบประกันคุณภาพภายใน (ศน.ถามว่ามีคู่มือหรือเปล่า  มีการตรวจสอบหรือไม่) 
- การเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (ศน.ถามว่าครูรู้หรือยังว่าจะมีการสอน

ประวัติและหน้าที่พลเมืองนั้นต้องสอนกี่คาบและต้องเพ่ิมเติมที่วิชาซ่อมเสริม)  
- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(EIS) 
- ติดตามการสอบประจ าเดือนครู ชั้น ป.3 (ต้องสอบทุกเดือน) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                     5. การนิเทศ 100 % ของศึกษานิเทศก์ 

       -  การนิเทศภายในโรงเรียน โดยแบบนิเทศ, สัมภาษณ์, ดูห้อง, ตรวจเอกสาร, ทดสอบ 
       -  การทดสอบเดือนละครั้ง 
       -  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศตามแบบนิเทศ 
       -  การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในห้องเรียนโดยครูทุกคน, EIS ป.4-6 ครูวิทย์ คณิต, 
ระดับโรงเรียนครู ก าหนดประโยคที่จะพูด, นักเรียนก าหนดประโยคที่จะพูด 
       -  การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และทักษะการคิด ใช้ e-lerning DLTV /Mind map 
โครงงาน (ระดับประถมสรุปเป็น Mind mapและระดับมัธยมสรุปเป็นโครงงาน) 
       - ค่านิยม 12 ประการ (คุณธรรม) 
       - ยาเสพติด (ชมรม TO BE NUMBER ONE) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6. อาหารกลางวัน 
- ครูเวรวันนั้นตรวจรับยกเว้นคนซื้อ 
- ครูเวรไปดูแลจัดระเบียบ 

อ.นเรศ  มีปัญหาคือ ที่ส าหรับล้างจานมีไม่เพียงพอส าหรับเด็กล้างจาน  
ประธาน  สั่งให้ด าเนินการท าท่ีส าหรับล้างจานเพิ่ม  
อ.นเรศ  สอบถามว่าอาหารเสริมควรจะท าอย่างไร  
ประธาน  ให้มีอาหารเสริมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น ขนม ผลไม้ ไอติม เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

7. กิจกรรมลานธรรม 
- จัดแถวให้ครูรับผิดชอบดูแล 
- ครูน าเข้าสมาธิ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

8. ผล O-NET ปี 2556 
ประธาน  น าเสนอตารางคะแนนการสอบ  O-NET ปี 2556  
มติที่ประชุม รับทราบ 



9. อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี (ผอ.และ อ.รังศิยา เข้าอบรม) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  31 /2557 
  ประชุมเมื่อวันที่  17  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2557 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  31 /2557 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- เวลา 15.00-16.00 น. มัธยมติวทุกวัน 
- ป.1-ป.6 ให้มีตารางติวในแต่ละวัน วันละ 1 วิชา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

1. ฝากเวรยามให้อยู่จริง 
2. การไปทัศนศึกษากลุ่มโรงเรียนสลกบาตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ประมาณ มีนาคม 2558 

5 วัน 3 คืน  7,900 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 17.30   น. 

 
ลงชื่อ      ยุวดารา  จันทร์กระจ่าง       ผูจ้ดรายงานการประชุม 

(นางสาวยุวดารา  จันทร์กระจ่าง) 
     ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
 

 
    ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว) 
        ต าแหนง่  ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


