
 

  



ระเบียบวาระการประชุม การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖5 คร้ังท่ี ๖/2565 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ณ ห้องประชุมลานนาบุญ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

........................................................................ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นายศรากร  เสนะเวส     ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

  ๒. นางจารุณี  น้อยเปรม     รองผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

  3. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร   รองผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

  4. นางจรินทิพย์  โวหาร   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ 

  5. นางนพมาศ  แท่นนาค  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ 

  6.นางสาวผจงพรรณ์ พันธ์ุเพียร   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  

  7.นางณวพร  สันติบุตร  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ 

  8. นางจารุวรรณ  อินทรชม  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ 

  9. นางลภัสรดา  เกษมพันธ์ุ  ครู/ครูชำนาญการ 

  10. นางสาวรติพร แขกขันวงค์  ครู/ครูชำนาญการ 

  11. นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  ครู/ครูชำนาญการ   

  12. นางวรรณวิมล ป่ินจินดา  ครู/ครูชำนาญการ 

  13. นายกมลชัย  ฟองมณี   ครู 

  14. นางอาภาพร ศรีบำรุง   ครู 

  15. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา   ครู 

  16. นางสาวศศิธร กรานโต   ครู 

  17. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม    ครู 

  18. นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์  ครู 

  19. นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์   ครู 

  20. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   ครู 

  21. นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง   ครู 

  22. นายไกรสร  ศอกขุนทด  ครู 

  23. นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม   ครู 

  2๔. นางสาวนิตติยา กระภูชัย   ครู 

  25. นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร   ครู 

  26. นางสาวเมเดีย รองสนาม  ครู 



  2๗. นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง  ครู 

  28. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  ครูผู้ช่วย 

  29. นายอาณัต  แบรอฮีม  ครูผู้ช่วย 

  30. นางสาวอรวี  พ่ึงดี   ครูผู้ช่วย 

  31. นางสาวชนกพร ผกามาศ   ครูผู้ช่วย 

  ๓๒. นางสาวขนิษฐา  ขำเนย   ครูผู้ช่วย 

  33. นายวิสูจน์  หงสมบูรณ์  ครู (งบเงินสนับสนุน) 

  ๓๔. นางสิริชล  ช่วงชัย   ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) 

  35. นางสาวสุภัทตรา สถิตบุตร  ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) 

  36. นางวารี  เลอเลิศวิชัย  ครูอัตราจ้าง 

  37. นายธีระวัฒน์ ถาผัน   ครูอัตราจ้าง 

  38. นายจิรเดช     พูลวิจารณ์  ครูอัตราจ้าง 

  39. นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว   ครูอัตราจ้าง 

  40. นางสาวจันทกานต์ เห็นได้ชม  ครูอัตราจ้าง   

  41. นางสาวอรวิชา วีระประทีป  ครูอัตราจ้าง 

  42. นางสาวประภาพร   สว่างแก้ว  ครูอัตราจ้าง 

  43. นางสาวอรยา    ยอดพุดซา  ครูอัตราจ้าง 

  44. นางสาวลัดดาภรณ์   ภูแสง   ครูอัตราจ้าง 

  45. นางสาวพรชนก   สิงห์คำ   ครูอัตราจ้าง 

  46. นางสาวอรทัย ทุมเชือ   ครูพ่ีเล้ียง 

  47. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   ครูพ่ีเล้ียง 

  48. นางจันทร์จิรา โนรี   ครูพ่ีเล้ียง 

  49. นางจิตรลดา  สอ้าง   ครูพ่ีเล้ียง 

  50. Miss.Lu-cha Leandres    Geroche  ครูอัตราจ้าง 

  51. Miss.Mary Ann Barangat  ครูอัตราจ้าง 

  52. Miss Yvette Gonzales Castaneda  ครูอัตราจ้าง 

 ๕3. นางสาวภัทรสุดา    กัญญาบุญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๕4. นางสาวศรุตา    ศรีสนธิ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5๕. นางสาวพรรณพร     จุลพูล   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5๖. นายสินธร    บุญเมตตา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5๗. นางสาวสุรัสวดี    สานฟอง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5๘. นางสาวพรพิมล    ผ่องแผ้ว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5๙. นางสาวนภสร    บุตรบาล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๖๐. นางสาวอรณิชา    สุขปล่ัง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๖๑. นายชนาธิป    ห้วยหงส์ทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



 6๒. นายณัฐวุฒิ    โต๊ะทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 6๓. นายกิตติพิชญ์    ฉุ้นประดับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 6๔. นางสาวนฤทัย    ชัยย้ิม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

  ๑. นายศรากร  เสนะเวส ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ไปราชการ) 

  ๒. นายศรันย์  เปรมปรีดา ครู (ลาป่วย) 

  3. นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์  ครู (ลาคลอด) 

  4. นางสาวเมเดีย   รองสนาม ครู (ลาป่วย) 

 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๕.๔๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  

1. วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต ๑ มานิเทศ ให้คุณครูทุกท่าน 

- ทำบอร์ดห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียน 

- จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน 

- เตรียมเอกสารประจำช้ันเรียน ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- จัดทำบัญชีเรียกช่ือ (ให้คุณครูจารุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบ) ส่งปพ.๕ และ ปพ.๖ 

- จัดโต๊ะประชุมรูปตัว U 

- วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้นำส่ือการเรียนการสอนลงมาจัดในห้องประชุม 

2. แจ้งคณะทำงานตามหัวข้อดังต่อไปน้ี  

 ๒.๑ บริหารจัดการ 

 - จัดประชุมครู / บุคลากร ให้หารูปภาพ พร้อมทำตารางสรุปว่ามีการจัดประชุมก่ีคร้ังแล้ว พร้อมแนบ

ภาพถ่ายการประชุม (ส่งวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

๒.๒ คำส่ังการจัดการช้ันเรียน (รองนริศราเป็นผู้รับผิดชอบ) 

๒.๓ อาคารสถานท่ี (รองจารุณีเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- จัดบริเวณ / สภาพแวดล้อม (ครูศรันย์เป็นผู้รับผิดชอบ) 

- ห้องน้ำ (ครูไกรสรเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- ห้องสมุด (ครูไกรสรเป็นผู้รับผิดชอบ) 

๒.๔ ด้านครูผู้สอน (รองนริศราเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- ตารางเรียน 

- เอกสารธุรการ 

- แผนการจัดการเรียนการสอน 

- Active Learning 

- ส่ือการเรียนการสอน 



๒.๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ (ครูจารุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- ศตวรรษท่ี ๒๑ (ครูจารุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- PLC (ครูมัลลิกาเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- การประกันคุณภาพภายใน (ครูรติพรเป็นผู้รับผิดชอบ) 

- การนิเทศภายใน (ครูจารุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบ) 

๒.๖ นโยบายเรียนฟรี (รองจารุณีเป็นผู้รับผิดชอบ) 

๒.๗ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย  

๒.๘ Best Practice (โครงงานคุณธรรม) ของโรงเรียน ๕K Model (ครูกมลชัยกับครูศศิธร 

      เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  ไม่มี 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา ไม่มี 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  ไม่มี 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  ไม่มี 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ปิดประชุมเวลา  ๑๗. ๐๔  น. 

ลงช่ือ………………..…………………..…...ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางสาวพิมพาภรณ์  ชอบทำดี) 
                  ครู 

 
ลงช่ือ…………………………………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร) 

             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
  

 
ลงช่ือ…………………………………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นางจารุณี น้อยเปรม) 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 
 

ลงช่ือ…………………………………..……..ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นายศรากร เสนะเวส) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


