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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่  1  /2557 

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2557 
    ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสภาราชินี 2 

------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม 
      1.  นายยงยุทธ       มณีโชติ  ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการ         ประธาน 
  2.  นางอุลาวรรณ    ปราบโรค  ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการ 
  3.  นางโสลัดดา      เศรษฐการ  ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการ 
                     4.  นายประเสริฐ      รักษ์แก้ว  ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการ 
                     5.  นางอิสรีย์         จันทร์เกษ               ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
  6.  นางเพ็ญรัตน์      ประเสริฐกุล  ตําแหน่ง   ครู คศ.3  
                     7.  นางชุติมา       สินธุเศษ               ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
  8.  นางทิพวรรณ      ชูเวทย์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     9.  นางศมนวรรณ    เชาว์ทวี  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    10. นางสาวสุจินต์     การ่อแก้ว              ตําแหน่ง   ครู ครูผู้ช่วย 
                    11. นางวรรณา         ไชยบุตร  ตําแหน่ง   ครู คศ.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                    12. นางมาลิน       แร่ทอง  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    13. นางศรีนรา         สกาวสุวรรณ           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    14. นางยุพยง       สงยอด  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    15. นางอรยาพร        ไกรเทพ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    16. นางชุติมณฑน์      หมุกรอด  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    17. นางอรอนงค์        เหลียวพัฒนพงษ์     ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    18. นายวิชาญ          มณีโชติ  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    19. นายคงศักดิ์        ปัญจมาตย์             ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    20. นางนีรชา           ทับเที่ยง  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    21. นางศรีรจนา        ไทยกลาง  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    22. นางพรพรรณี      ปัญจมาตย์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    23. นายเศรษฐวุฒิ     หมุกรอด               ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    24. นางพันธ์ทิพย์      ทิพย์นุ้ย  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    25. นางรุ่งศรี           เพชรฤทธิ์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
 
                                                                                                                    /26. นางจุฑา…… 
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                    26. นางจุฑา            โสมสง                  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    27. นายศรีศักดิ์        รักษ์สุวรรณ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    28. นายมารุตต์         ลั่นเต้ง  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                    29. นางสาววิมลทา     เพียรดี  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                    30. นางพัชรี             ลันดา                  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    31. นางรัตนา       สวัสดิมงคล           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
          32  นางอารี             จําปา  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    33. นางอัญชลี          เต็มสิริสัมพันธุ์ ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    34. นางสาวจรัสศรี     อังศุภนิช  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                    35. นางวิไลวรรณ       จรุงเกียรติกุล         ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    36. นายสุกิจ             ทวีศักดิ์                ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                    37. นางวันดี        แสงดํา  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    38. นายวิศรุต            โคกเขา  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    39. นางสาวสุจิรา       ทองแจ้ง  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    40. นางสุดจิต        สุดแป้น  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    41. นางอารักษ์        เอ้ือปัญจะสินธุ์ ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    42. นางกนกวรรณ      รักษา                  ตําแหน่ง   ครู คศ.3        
                    43. นางสาวนาฏยา      เหลืองประเสริฐ ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    44. นางพิมชนก        ฤทธิ์สมิตรชัย  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    45. นางศรีสุดา           พรหมดนตรี ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                    46. นางสาววิภาภรณ์    เจริญฤทธิ์  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                    47. นางสาวกิตติมา      มุ่งวัฒนา  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
           48. นางสาวสุรัสวดี       ละงู            ตําแหน่ง   ครู ผู้ช่วย 
                   49. นางเรณู                ฮุยเคียน  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                   50. นายเอนก              ศรีสวัสดิ์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   51. นางสาวเชิญพัดชา    พรหมราชแก้ว ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                   52. นายพิชิตพงษ์         ทวีตา  ตําแหน่ง   ครู ผู้ช่วย 
                   53. นายกิตติศักดิ์         เอื้อปัญจะสินธุ์ ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   54. นางถนอมศรี          ทองเนื้อห้า ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   55. นางกรรณิการ์        น้อยเสงี่ยม   ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   56. นายพิวันชัย           จันทร์เกษ            ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   57. นายกริชานันท์        ลันดา                 ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   58. นางสุดา               หยังหลัง               ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                                                                                                       /59. นางสาวกุลศยา……. 
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                  59. นางสาวกุลศยา     ศิริภูวดล                ตําแหน่ง   ครู ครูผู้ช่วย 
                  60. นางสาวสาเหร๊าะ   เดชอรัญ   ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 
                  61. นางจิตติมา          ศรีเทพ  ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 
                  62. นางสาวปิยรัตน์     ทองหุ้ย  ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 
                  63. นายชวัช             ปานทุ่ม  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  64. นาวสาวพัชรา       ทรัพย์มี                 ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  65. นางสาวพนัดดา     แก้ววงศ์หาญ           ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  66. นางสาวนราจันทร์  ศรีสุข  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  67. นายธวัช              อักษรไทย  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  68. นางนัทลินยา        หอยสังฆ์           ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
                  69. นางสาวนิรมล       หยังหลัง           ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ        
                  70. นายพิชญะ          ทองอ่อน               ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่าย 
                  71. นายชนาธิป         สวนจันทร์              ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
                  72. นายณรงค์ฤทธิ์      มณีสุวรรณ             ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                  73. นางสาวดรุณี        เจริญรูป                ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        74  นางสาวเมทาวรรณ  แซ่หลี                 ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                    
                  75. นางสาวยุวดี         สีมุขดา                 ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                  76. นางสาววิมลรัตน์    หอยสังฆ์           ตําแหน่ง   ครู คศ.3            เลขานุการ                
.                    
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นางวรวรรณ       ศรีพล           ตําแหน่ง   ครู คศ.2  
                     2.  นางสาวกาญจนา  หนูแก้ว                ตําแหน่ง   ครู ครูผู้ช่วย     (ขออนุญาต)     
                     3.  นางอุดมศรี       กรุณกิจ           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     4.  นายประดุจ        ศรีนุตสวัสดิ์           ตําแหน่ง   ครู คศ.2     (ดูแลนักเรียน) 
                     5.  นางสาวจิราวัลย์   จตุวรพฤกษ์           ตําแหน่ง   ครู คศ.2     (ไปราชการ) 
                     6.  นางสาวนงเยาว์   จริงจิตร  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     7.  นายเทียนชัย       แซ่อ๋ิว  ตําแหน่ง   ครู คศ.2    (ดูแลนักเรียน)     
                     8.  นายอนุชิต       พงศ์เก้ือ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2     (ไปราชการ)   
                     9.  นายสมยา       บุญแก้ว  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    10.  นางสาวเสาวลี     จริงจิตร  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                    11.  นางสาวอัจฉรี      วีระเสถียร            ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ     (ลาป่วย)  
             12.  นางสาวอรทัย       ช่วยบุญชู  ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที่พยาบาล 
 
                                                                                                             /เริ่มประชุมเวลา…. 
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา  14.30   น.  
                 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                 1.1.  การจัดงานวันกําเนิดโรงเรียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2557  ให้จัดวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2557 
 

                 1.2.  ขอบคุณคณะครูและผู้เก่ียวข้องทุกคนที่ดําเนินงานกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการได้เป็นอย่างดี 
 

                 1.3.  ผู้อํานวยการย้ําให้ครูดูแลในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพราะ
อาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
 

                 1.4.  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนวันที่ 20-24  กุมภาพันธ์  2557 
    
                       

                                                     ทีป่ระชุมรับทราบ   
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                      

                         ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 7/2556 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
         3.1.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
                        รองประเสริฐ  รักแก้ว  ได้ชี้แจงใหค้รูทุกคนช่วยกันดูแลนักเรียนในเรื่องความประพฤติโดยเฉพาะ
ในเรื่องการทะเลาะวิวาท 
                        1.  หน้าที่ของบุคลากร 
                            1.1.  หน้าที่ประจํา ได้แก่ งานสอน งานปกครองชั้นเรียน งานระบบดูแล และทุกรูปแบบ   
งานธุรการ 
                            1.2.  หน้าที่พิเศษ ได้แก่ โครงการแผนงาน เวรรักษาสถานที่ราชการ / การจราจร /งานที่    
 มอบหมายเป็นครั้งคราว                                                                                                         
                            1.3.  หน้าที่ตามคําสั่ง ในคําสั่งของโรงเรียนที่มีกิจกรรมทุกคนต้องยึดตามคําสั่งเพราะท้าย
คําสั่งได้ระบุในย่อหน้าสุดท้ายอย่างชัดเจน 
 

                      2.  งานปกครอง  
                            2.1. ปกครองครู ดูแลสนับสนุนช่วยเหลือ บํารุงรักษา สวัสดิการ พัฒนาปรับปรุง   
คุณธรรม จริยธรรม งานวินัย การลา 
 
                                                                                                     /2.2.  ปกครองนักเรียน…... 
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                            2.2.  ปกครองนักเรียน เป็นหน้าที่ครูทุกคน ครูประจําชั้น / ครูประจําวิชา/ หัวหน้าระดับ 
 

                            2.3.  กิจกรรมนักเรียน การทํากิจกรรมยามเช้า หน้าเสาธง มาสาย ชุมนุมโครงงาน 
 จิตสาธารณะ 
                            2.4.   การเตรียมเด็กก่อนสอบ  
                                    - ตรวจผม เครื่องแต่งกาย  
                                    - เตรียมออกบัตรเข้าห้องสอบ ม.3 และ ม.6 ตรวจวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557  
ส่วน ม.1,2,4,5 ตรวจ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 
                                    - ไม่มีบัตรนักเรียน ไม่มีบัตรเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
 

                            2.5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
                                    - ไม่เข้าแถว 
                                    - ไมส่แกนบัตร 
                                    - มาสาย 
 

                            2.6.  เตรียมการวางแผน อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 
กําหนดวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 
 

                            2.7  รองประเสริฐได้เพ่ิมเติมว่าวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557 โรงเรียนรับการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนต้องปรังปรุงในเรื่อง  
ห้องพักครู  โรงอาหาร  ห้องเรียน และอาคารสถานที่โดยภาพรวมยังสกปรกและต้องปรับปรุงในส่วนที่ชํารุด  
 

                            2.8.  รองประเสริฐ  รักษ์แก้วเสนอแนะว่างานนิทรรศการทางวิชาการให้จัดพร้อมกับวัน
กําเนิดโรงเรียนซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอีกครั้งในปีต่อไป 
 

                            2.9.   รองประเสริฐได้ชี้แจงเรื่องโครงการแนะแนวสัญจรทําเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเท่านั้น 
 

                3.2.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                       1.  งานวัดผล  (อ.ศรีนรา  สกาวสุวรรณ) 
                            - นักเรียน ม.3, ม.6 สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2557 
                            - นักเรียน ม.3, 2, 4, 5 สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2557 
                            - นักเรียนที่เรียนซ้ําดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2557 
                            - การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 
                              ม.1  รับจํานวน 6 ห้องเรียน 
                                      หมายเหตุ  ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 1 ห้อง  
 
                                                                                                              /รับสมัคร…. 
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                                         รับสมัคร  วันที่  20 – 24  มีนาคม  2557 
                                         ประกาศผล        วันท่ี   6    เมษายน  2557 
                                         รายงานตัว        วันท่ี   6     เมษายน  2557 
                                มอบตัว            วันท่ี   9      เมษายน  2557 
                              ม.4  รับจํานวน 10 ห้องเรียน 
                                      หมายเหตุ  1. ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต  1  ห้อง  
                                                    2. วิทย์ – คณิต   2  ห้อง 
                                                    3. ศิลป์ – คํานวณ  3  ห้อง  
                                                    4. ศิลป์ – ภาษาจีน  2  ห้อง  
                                                    5. ศิลป์ – ไทย,สังคม  2  ห้อง 
                                          รับสมัคร          วันท่ี  20-24  มีนาคม  2557 
                                          สอบคัดเลือก วันที่  30  มีนาคม  2557 
                                         ประกาศผล วันที่    3  เมษายน 2557 
                                         รายงานตัว วันที่    7  เมษายน 2557 
                                          มอบตัว  วันที่   10 เมษายน 2557 

              - โครงการอบรมการจัดทําข้อสอบมาตรฐาน  
 

                      2.  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (อ.วิมลรัตน์  หอยสังฆ์) 
                             ม.1  รับจํานวน    1  ห้อง 36   คน  
                 รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2557 
                 สอบคัดเลือก  วันที่  1  มีนาคม  2557 
                 ประกาศผล  วันที่  5  มีนาคม  2557   
                                    รายงานตัว/มอบตัว  วันที่  7  มีนาคม  2557 
          ม.4   รับจํานวน    1 ห้อง 36   คน  
                 รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2557 
                 สอบคัดเลือก วันที่  2  มีนาคม  2557 
                 ประกาศผล วันที่  6  มีนาคม  2557   
                                    รายงานตัว/มอบตัว  วันที่  7  มีนาคม  2557 
 

               3. งานนิเทศ (อ.วิศรุต  โคกเขา) 
            - รายงานผลการนิเทศ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
            -  R 12 (5 บท) ส่งวันที่ 19 มีนาคม 2557 
  

              4. งานประกันคุณภาพ (อ.อารี  จําปา) 
             - รายงานผลการดําเนินงานของ ฝ่าย/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ภายในวันที่ 21 มีนาคม2557 
                                                                                                                /5. งานทะเบียน…… 
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                          5. งานทะเบียน (อ.วิภาภรณ์  เจริญฤทธ์)    
            - บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อนักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2556 ลาออก /ขาดเรียนนาน 
และเพ่ิมรายชื่อให้ครูทุกท่านทราบก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 
 

                 6. งานหลักสูตร (อ.อรยาพร  ไกรเทพ)     ( ดังเอกสารที่แจก) 
                              - เชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตร  
วันพฤหัสบดีที่  20 กุมภาพันธ์2557 เวลา 14.20 น.เป็นต้นไป 
                              - เชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลประชุมเพ่ือสรุปงาน 
การจัดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์2557 เวลา 08.00-08.30 น. 
                              - ขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตร  
 

        7. ขอให้ครูผู้สอนทุกท่าน ลากิจหรือไปราชการ  ขอให้ส่งแบบฟอร์ม การมอบหมายคาบสอน
แทน เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มสาระตามระเบียบปฏิบัติ 

             ผู้อํานวยการได้เพ่ิมเติมดังนี้ 
                             1.  การจัดตารางสอนให้จัดให้กระจายอย่าให้วิชาใดวิชาหนึ่งกระจุกอยู่ในวันเดียวกัน 
                             2.  นักเรียนที่ขาดเรียนนานหากเป็น ม.ต้นและอายุยังไม่เกิน  15  ปี  ต้องดําเนินการ
ติดตาม นักเรียนและเก็บข้อมูลนักเรียนไว้เป้นข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน  
                             3.  การขอซื้อ-ขอจ้างให้ขอไว้ก่อนล่วงหน้า  5 วัน  ที่ ครูยุพยง  สงยอด , ครูศรีสุดา พรหม
ดนตรี   
                             4.  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ให้ขอซื้อได้ถึงวันที่  10  มีนาคม  2557  ยกเว้นงานเร่งด่วน 

 
                          

                3.3.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                                -ไม่มี- 
               

              3.4.   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
                             -ไม่มี- 
 
                            ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                      
                             -ไม่มี- 
 
                                                                                                        /ระเบียบวาระท่ี 5…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
                  

                             - ไม่มี – 
                                                                                               
 

                   ประธานกล่าวปิดประชุม          
     

ปิดประชุมเวลา    16.00    น.          
                                           

                                                                                  
                                                                                   (นางสาววิมลรัตน์   หอยสังฆ์) 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม  
                                         
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                      (นางนัทลินยา   หอยสังฆ์) 
                                                                                      ผู้พิมพ์รายงานการประชุม  
 
 

                                                                                               
               (นายยงยุทธ   มณีโชต)ิ 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


