
 

  



ระเบียบวาระการประชุม การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖5 คร้ังท่ี 7/2565 

วันศุกร์ ท่ี 1 เดือน กรกฎาคม 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 รองสนามครู 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. นายธนภัทร  จันทกล่ิน ครูอัตราจ้าง (ลาป่วย) 

  ๒. Miss. Chriselda Nimes  ครูอัตราจ้าง (ลาป่วย) 

  3. นางสาวธนัญญา สุจริต  ครูอัตราจ้าง (ไปราชการ) 

  4. นางสาวกานดา   เหมหงษา ครูอัตราจ้าง (ลาป่วย) 

  ๕. นางสาวแววดาว มะชะรา  ครูพ่ีเล้ียง (ลาป่วย) 

 ๖. นางสาวมณีรัตนา       น่วมภา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ลาป่วย) 
  ๗. นายศรันย์  เปรมปรีดา ครู (ลากิจ) 

  ๘. นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์  ครู (ลาคลอด) 

 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๕.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  

1. ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 3 ราย  

- นายจิรเดช พูลวิจารณ์  

- นางสาวพรพรรณ กินรี  

- นางสาวจันทกานต์ เห็นได้ชม 

2. เร่ืองวัฒนธรรมของคุณครู เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีวัฒนธรรม และธรรมเนียมท่ีปฏิบัติ  

 - วัฒนธรรมการไหว้ การมีสัมมาคารวะ คือ ผู้น้อยแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ และเป็นการ

ปลูกฝังให้นักศึกษาฝึกสอนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมในการเคารพผู้ใหญ่ในโรงเรียน 

 - วัฒนธรรมการเสนองานให้กับผู้บังคับบัญชา จะต้องมีความเรียบร้อย มีการตรวจสอบเอกสาร 

ให้ถูกต้องและให้บุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวข้องให้ลงนามให้ครบก่อนที่จะนำมาเสนอ ผ่านรองผู้อำนวยการแล้วจึง

นำเสนอ ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามเอกสารเป็นลำดับสุดท้าย 

 - วัฒนธรรมการออกนอกบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีแบบหนังสือให้เขียนออกนอกโรงเรียนดังน้ี

กรณีออกไปทำธุรส่วนตัวให้เขียนแบบฟอร์มขอออกนอกสถานท่ี  กรณีท่ีออกไปทำภารกิจให้กับโรงเรียน 

ให้เขียนแบบฟอร์มขอออกไปราชการ ท้ังน้ีขอให้บุคลากรควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 ลน.01 ไปราชการตามคำส่ัง 

 ลน.02 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ (ไปแล้วกลับมาสแกนน้ิว) อนุญาต 

ได้ไม่เกิน 2 ชม. 

 ลน.02/1 ขออนุญาตออกก่อนเวลา (ไปแล้วไม่กลับมาสแกนน้ิว) ขอออกได้ต้ังแต่เวลา 14.30 น.  

 - วัฒนธรรมการเข้าพบผู้ใหญ่ การเข้าพบผู้ใหญ่น้ันให้คำนึงถึงมารยาทท่ีควรปฏิบัติ 

 - วัฒนธรรมการแต่งกาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรแต่งกายให้เหมาะสม และเป็นแบบอย่าง 



ท่ีดีให้กับศิษย์ 

 - วัฒนธรรมการสั่งสอนลูกศิษย์ ให้ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ครูเป็นผู้ชี้นำทางปัญญา โดยการสั่งสอน

ศิษย์ในระดับช้ันเล็กๆควรท่ีจะอบรมส่ังสอน และบอกกล่าวบ่อยๆเพ่ือให้เด็กจำและนำไปปฏิบัติได้ 

 3. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

- วันไหว้ครู นักเรียนทำพานได้เหมาะสมกับงานวันครู และกิจกรรมจัดออกมาได้ดี 

- วันสุนทรภู่ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงควรท่ีจะเก็บเด็กให้อยู่ในความเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยเร่ิมกิจกรรม 

 - วันต่อต้านยาเสพติด สิ่งจะต้องเพิ่ม ให้เด็กได้มีกิจกรรมการทำป้ายเกี่ยวกับยาเสพติด การเดิน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนใกล้เคียง 

 - อบรม google site ข้อควรระมัดระวัง เรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆในการใช้เพลงประกอบ VTR การอบรมน้ี

จะเอามาใช้ในส่วนการประเมินเงินเดือน ทำวิทยฐานะ ต่อสัญญาจ้างของครูอัตราจ้าง 

 ๔. การจัดทำคำของบประมาณ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ” 

มอบรองผู้อำนวยการนางจารุณี น้อยเปรมเป็นผู้รับผิดชอบ  

- กองทุนสาธารณสุข (ส.ส.ส.) จะมีงบประมาณที่เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน ครู

ธีรวัฒน์ ถาผัน ได้ช้ีแจงในท่ีประชุมดังน้ี รองบประมาณในการก่อสร้างและเตรียมนำเสนอโครงการไปท่ีสาธารณสุข 

ท่านผู้อำนวยการได้มอบตัวอย่างโครงการให้กับ ท่านรองผู้อำนวยการนางจารุณี  น้อยเปรม 

 ๕. มาตรการความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 

ดังน้ี ก่อนหน้าน้ีได้มีเหตุนักเรียนไม่ข้ามสะพานลอยจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนท่ีหน้าโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการได้ 

เชิญชวนคุณครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนให้ทำตามกฎจราจรโดยการเดินข้ึนสะพานลอยเพ่ือ 

ความปลอดภัยในชีวิต  และมอบรองผู้อำนวยการนางจารุณี น้อยเปรม และนางสาวสุชาดา เกตุแก้ว 

ร่วมปรึกษาหารือเพ่ือหามาตรการป้องกันความปลอดภัย 

  ๖. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะเร่ิมสอนในภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จัดสอนกิจกรรมนักเรียนยุวกาชาด 

  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ จัดสอนกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี 

 การแต่งกายของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ให้เตรียมชุดยุวกาชาด สีฟ้าอมเทา และครู

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ให้เตรียมชุดลูกเสือให้พร้อมเพื่อที่จะเตรียมสอนในภาคเรียนต่อไป ทาง

โรงเรียนจะมีนโยบายทยอยส่งครูไปอบรมยุวกาชาดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสอนในเทอมที่ ๒ ส่วนครูที่สอน

ลูกเสือให้หาอบรมด้วยตนเองให้ตรงกับวุฒิท่ีตัวเองสอนก่อนท่ีจะเปิดสอนลูกเสือในภาคเรียนท่ีสอง 

 ๗. สรุปผลการพัฒนาการของเด็กนักเรียนท่ีเรียนพิเศษในตอนเย็น 

  - ระดับชั้นอนุบาล จะเป็นการดูแลเด็กเล็ก ที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับนักเรียนได้ในเวลาท่ี

โรงเรียนกำหนด 

  - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน อ่านเขียนได้มากข้ึน 

  - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ นักเรียนมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ต่ืนตัวมากข้ึนในการทำงาน 

  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ส่วนใหญ่นักเรียนที่มาเรียนจะเป็นนักเรียนเรียนอ่อน แต่มีความ

รับผิดชอบมากข้ึน 

  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น มีการพัฒนาด้านการอ่านการ

เขียน 



มากข้ึน 

  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนมีความกระตือรือร้นมาขึ้น และนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเล่น

กีฬา 

  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูจะสอนเนื้อหาเตรียมเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1  และทบทวนในสิ่งท่ี

นักเรียน ไม่เข้าใจ 

 ๘. การประเมิน ITA มีความโปร่งใสในราชการมีทั้งหมด 43 ข้อ ให้บุคลากรทางการศึกษาดูจากคำส่ัง

ของโรงเรียน ว่าตนเองรับผิดชอบงานส่วนไหน 

 9. เวรหน้าป้อมยาม จะมีครูผู้ชายผลัดเปล่ียนเวรกันมาน่ังเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียน 

 ๑๐. กินเลี้ยงร้านชาบูน้ำเงี้ยว เป็นงานเลี้ยงขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดไปกินเลี้ยง

คือวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ใครที่จะไปร่วมงานเลี้ยงให้ไปลงชื่อกับคุณครูสุทธิภัทร์ พลภักดี หากใคร

ติดธุระให้แจ้งล่วงหน้า 

 ๑๑. วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ จะมีนักเรียนเดินสวนสนาม กลุ่มกิจการนักเรียนขอเชิญชวนคุณครู 

ที่ว่างจากการสอนร่วมใส่ชุดลูกเสือมาร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือ โดยมีคุณครูสุชาดา เกตุแก้ว  คุณครูลภัสลดา 

เกษมพันธ์ุ  ครูกมลวรรณ บุตรน้อย และคุณครูสุทธิภัทร์ พลภักดี 

   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  

(คร้ังท่ี 6/2565 วันท่ี วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565)   

 

มติท่ีประชุม  - (เน่ืองจากรายงานท่ีประชุมคร้ังท่ีแล้วยังไม่แล้วเสร็จ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  

(คร้ังท่ี 6/2565 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565) 

 1) การส่งรูปเล่มการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คือ 

ส้ินปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

2) ส่งสรุปการเย่ียมบ้านนักเรียน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 - คุณครูประจำช้ันสรุปเย่ียมบ้านนักเรียน 

 - คุณครูประเมินสภาพปัญหาครอบครัวของเด็กนักเรียน 

 - หัวหน้าสายช้ันสรุปภาพรวมท้ังสายช้ัน 

 - มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา  ขำเนย เป็นผู้สรุปภาพรวมของโรงเรียน 

3) ส่งสรุป SDQ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  

 - ให้คุณครูประจำช้ันสรุปนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 - ให้คุณครูประเมินเด็กนักเรียนหากมีปัญหาให้ดึงรายช่ือออกมาแล้วทำการช่วยเหลือและ

แก้ไขพฤติกรรม 

 - ให้หัวหน้าสายช้ันสรุปภาพรวมท้ังสายช้ัน 



 - มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา ขำเนย เป็นผู้สรุปภาพรวมของโรงเรียน 

4) การลงระบบ DMC และ EMIS 

 - DMC ครูประจำช้ันกรอกข้อมูลให้นักเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนว่านักเรียน

ต้องการความช่วยเหลือด้านใด  

 - ในกรณีท่ี DMC เปิดระบบแล้วครูประจำช้ันลงระบบไม่ทันแล้วน้ัน ให้ครูประจำช้ันเป็น

ผู้รับผิดชอบนักเรียนในห้องน้ันๆ 

 - EMIS มอบหมายให้นางสาวอรวี พ่ึงดี   รับผิดชอบด้านบุคลากร 

 - EMIS มอบหมายให้นายกมลชัย ฟองมณี รับผิดชอบด้านครุภัณฑ์ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ช่ือ-สกุล นักเรียน ถ้ามีแก้ไขให้ส่งไฟล์ใหม่มาให้รองฯนริศรา ภายใน     

วันท่ี 5 ก.ค. 65 

2) การจัดการเรียนการสอนวิชาการป้องกันการทุจริต เป็นวิชาเพ่ิมเติม จะต้องทำเล่ม ปพ. ๕ และ

จะต้องให้ระดับคะแนนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ หรือร้อยละ 75  

3) ข้อสังเกตจากการนิเทศการสอน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จากการนิเทศการสอนอยากให้คุณได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

ขอให้คุณครูรู้จักใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น ให้อบรมและสอนนักเรียนเรียนด้านการอ่าน 

การเขียน คิดเลขเป็น ให้สอดคล้องกับ 3R8C 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จากการนิเทศการสอนอยากให้คุณครูจัดกิจกรรม Active Learning      

การจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิด เก่ียวกับส่ิงท่ีเขาได้กระทำลงไป  

การตกแต่งห้องเรียน ให้ตกแต่งให้สวยงาม จัดบอร์ดในห้องเรียนจัดให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรับการนิเทศ

ตลอดเวลา  

การทำความสะอาด ให้ทำในห้องเรียนให้สะอาด จัดโต๊ะ ให้เรียบร้อย และนำขยะไปทิ้งทุกวันให้จัด

นักเรียนจิตอาสาหรือเวรประจำวันในสายช้ันให้ออกมาทำความสะอาดบริเวณบันได้ 

ควบคุมชั้นเรียน และการดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรม ให้ครูทุกคนช่วยกันดูแลเด็กในสายชั้นตัวเอง 

หรือไม่ใช่เด็กในสายชั้นตัวเองให้เรียบร้อยในขณะที่ทำกิจกรรม และให้อบรมด้านกริยามารยาทให้กับเด็ก

นักเรียน 

4) เอกสารธุรการชั้นเรียน แผนการสอน ส่งทุกวันที่ 5 ของเดือนแผนการสอนควรมีหัวข้อให้ครบทุก

หัวข้อดังน้ี 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง It was great!      เวลา 17 ช่ัวโมง 

แผนจัดการการเรียนรู้ท่ี 50 เร่ือง Underwater world    ช่ัวโมงท่ี 14 

สอนวันท่ี 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 สัปดาห์ท่ี 19 

ผู้สอน นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร 

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

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

บันทึกผลหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

5) ไฟล์ ปพ.5 -ปพ.6 เพ่ิมใส่ช่ือชุมนุมส่งหัวหน้าวิชาการส่งให้ภายในวันจันทร์ท่ี 4 ก.ค. 6๕ 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

1) จำนวนบุคลากร 61 อัตรา  

- ข้าราชการครู 35 อัตรา (ผู้บริหาร 3 อัตรา) 

- ครูงบ (เงินสนับสนุน) 1 อัตรา  

- ครูงบ อบจ. 11 อัตรา 

- ครูต่างชาติ 4 อัตรา 

- ครูงบ สพฐ. 2 อัตรา 

- ครูงบ รายได้ 1 อัตรา 

- ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 1 อัตรา 

- ครูพ่ีเล้ียง 3 อัตรา  

- ธุรการ 1 รายอัตรา 

- นักการภารโรง 2 อัตรา 

 



2) การแต่งกาย 

วันจันทร์  - ชุดข้าราชการ สีกากี 

วันอังคาร  - ชุดผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 

วันพุธ   - ชุดพละ 

วันพฤหัสบดี  - ชุดสุภาพสวยงาม 

วันศุกร์   - เส้ือสีขาว  

3) การลา  

 - ในรอบคร่ึงปีคือ 1 ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม นับเป็นคร่ึงปีแรก และ 1 เมษายน ถึง           

๓๐ กันยายน นับเป็นคร่ึงปีหลัง หากมีวันลาเกิน ๖ คร้ัง หรือลากิจส่วนตัว เกิน ๒๓ วันทำการ สำหรับ

ข้าราชการครู จะเป็นผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนในปีน้ัน 

   - การลากิจส่วนตัวและการลาป่วยต่อเน่ือง ให้นับเฉพาะวันทำการ 

   - การลาคร่ึงวัน มีผลในการนับวันลาเหมือนกับการลา ๑ วัน  

   - ลูกจ้างช่ัวคราวทุกตำแหน่ง กำหนดให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการครู 

  4) การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครู เช่นการแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการควรใส่

รองเท้าคัทชูสีดำ ไม่ควรใส่รองเท้าท่ีไม่สุภาพ 

  5) การอบรมเร่ืองการเล่ือน/ขอมีวิทยฐานะ ตาม ว.9 (PA) ในวันเสาร์ท่ี 9 ก.ค. 65  

เวลา 08.00 – 16.30 น. 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  ๑) ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท 

 ๒) ให้ครูท่ีรับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบกิจกรรม ให้ดำเนินการเบิกงบประมาณ 

 ๓) บันทึกข้อความขอดำเนินโครงการ หรือดำเนินกิจกรรม (ลน.๐๓, ลน.๐๔, สัญญายืมเงิน) 

  ๔) ออกคำส่ังโครงการหรือคำส่ังกิจกรรมน้ันๆ 

  ๕) เม่ือปิดโครงการหรือกิจกรรม ให้รายงานเป็นรูปเล่ม 

ตัวอย่างรูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๖) ค่าใช้จ่ายการขนย้ายบล็อกคอนกรีตปูทางเท้า ๑๑,๕๐๐ บาท (ใช้เงินสวัสดิการ)  

 ๗) อนุเคราะห์เด็กชายศุภกฤษ พิชิตนิตกร ๑,๐๐๐ บาท (ใช้เงินสวัสดิการ)  

 ๘) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ๙) โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕  

(๑ ต.ค.๖๔–๓๑ มี.ค. ๖๕) ตามเอกสารดังแนบ 

 ๑๐)โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

(๑ เม.ย.๖๕– มิถุนายน ๖๕) ตามเอกสารดังแนบ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

   ๑) จำนวนนักเรียน ณ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  

   - ชาย ๓๖๙ คน 

   - หญิง ๓๔๑ คน 

   - รวมท้ังส้ิน ๗๑๐ คน 

    ๒) ยอดเงินอนุเคราะห์ครอบเด็กชายศุภกฤษ ป.๔/๓  

   ๓) ยอดใช้เงินประกันอุบัติเหตุ ๑,๒๑๐ บาท และ ๑,๕๑๐ บาท 

  ๔) นักเรียนท่ีได้รับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ๑ คน 

   ๕) แนวทางการดำเนินโครงการคุณธรรม ของโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๑. จุดข้ามถนน วิธีข้าม (กรณีผู้ปกครองขาไม่ดีเดินไม่คล่อง) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน             

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้รองฯจารุณี น้อยเปรม หาแนวทางช้ีแจงในท่ีประชุม ดังน้ีข้ามจุดด้านซ้ายมือ 

เน่ืองจากมีรถออกจากโรงเรียนเล้ียวขวามาก ทำธง หรือใช้นกหวีดของเจ้าหน้าท่ีตำรวจมาช่วยจัดการจราจร 

ช่วงเวลาดังกล่าว (ส่วนนักเรียนให้ใช้สะพานลอยข้ามตามปกติ) 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 1. การซ้อมกลองยาว และซ้อมนางรำ จะมีการนัดซ้อมในวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และ

จะออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

 ๒. คุณครูขนิษฐา ขำเนย ได้ขอความร่วมมือคุณครูท่ีมีความสามารถแต่งหน้าทำผมให้มา ช่วยกัน

แต่งหน้าทำผมนางรำ ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  3. การจัดทัศนศึกษา ทางโรงเรียนวัดลานาบุญให้ระดับช้ันอนุบาลเป็นช้ันท่ีนำร่อง โดยให้จัดไป 

ทัศนศึกษาใน ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 4. ให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม ประชุม ฯลฯ นำความรู้ท่ีได้จากการอบรม หรือประชุม มาขยายผลในท่ี

ประชุมประจำเดือน สามารถเตรียมส่ือPowerPoint หรือเอกสารมานำเสนอในท่ีประชุมได้ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



ปิดประชุมเวลา  ๑๗. ๓๐  น 

ลงช่ือ………………..…………………..…...ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักด์ิ) 
                ครูผู้ช่วย 

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

             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
  

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

  (นางจารุณี น้อยเปรม) 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 
 

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

             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


