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********************************************************************  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางณัฐกานต ์   แกว้ประเสริฐ 
๒. นางพชัรี  โพธ์ิเมือง 
๓. นางสาวพมิพช์นก  ธานีวฒัน์ 
๔. นางธนพร  สายสอน 
๕. นายวทิยา  ปล้ืมศรี 
๖. นางศตรรคพร  วทิยา 
๗. นางอารี  รักยงค ์
๘. นางสาวสมร  บุญโภค 
๙. นางอมร  บุญโญปกรณ์ 
๑๐. นายวชัระ  คงสวา่ง 
๑๑. นายเจริญ   ภูมิเรศสุนทร 
๑๒. นางสาวกรรณิกา     ฝ่ายพรม 
๑๓. นางสาวณิชปภาพชิญ ์  ธนัยบูรณ์วราย ุ
๑๔. นางสาวอรทยั    ขวาซุย 
๑๕. นางปริชาติ   บวัรอด 

๑๖. นายภทัรพล     แกว้ปัน 
๑๗. นางสาวอมรินทร์     ปุมโคกกรวด 
๑๘. นางสาววารุณี   ใจดี 
๑๙. นางสาววรรณิภา    เดชขนัธ์ 
๒๐. นางสาวอภิญญา   ศรีนุ่นขาว 
๒๑. นายวรวฒิุ     ปัถวี 
๒๒. นางสาวนสัรีน    ทรงวรีะ 
๒๓. นางสาวดารินทร์   มาดี 
๒๔. นางวาริน    ยนิสูตร์ 
๒๕. นายศุภชยั   กนัหา 
๒๖. นางศรนารถ   ผลทวี 
๒๗. นางสาวนิระมล    นครเขต 



นางณัฐกานต ์   แกว้ประเสริฐ    ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ มอบของขวญัครูที่เกิด

เดือนมีนาคมและพฤษภาคมจ านวน  ๔  ท่านคือคุณครูอมร   บุญโญปกรณ์  ครูอภิญญา   ศรีนุ่นขาว     
ครูนสัรีน    ทรงวรีะ  ครูณิชปภาพชิญ ์ ธนัยบูรณ์วราย ุ  

 

ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.งานผา้ป่าขอใหแ้ต่ละหอ้งแจง้ใน LINE ไดเ้ลยวา่ไดก้รรมการรองประธานประธานก่ีท่านแลว้ขอใหทุ้ก

หอ้งทุกคนช่วยกนัฎีกาผา้ป่าใหค้รูแต่ละท่านรับผดิชอบพมิพช่ื์อเอง ของกองกลาง ผอ.ด าเนินการเองมอบธุรการท า

ฎีกาผา้ป่าหอ้งละ ๑ ตน้ครูพเิศษ  ๑  กอง 
๒.บริษทักนัยงโรงเรียนจดัตอ้นรับวนัเสาร์ที่ ๑๕   มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยงบที่ไดค้ือจดัท าหอ้งน ้ าอนุบาล

และโรงเรียน ๓๒๔,๔๔๐ บาททุนการศึกษา  ๓๐ ทุน ๓๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กีฬาปกรณ์ทาสีกิจกรรมการศึกษาต่างๆ
ค่าอาหารกลางวนัทาสีป้ายประชาสมัพนัธร่์วม ๑๕๘,๑๘๔ บาทพดัลมตูเ้ยน็ ๑๖,๘๔๐ บาท 

 ๒.๒ ด าเนินการจดัท าหนงัสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายที่ปกครองท าหนงัสือเชิญ

ผูป้กครองพร้อมแบบตอบรับผูป้กครองประมาณ ๕๐ คนเด็กนกัเรียน ป.๕ – ป.๖ คดัตวัรวมอนุบาลดว้ย ๑๐๐ คน
ผูป้กครองที่รับทุนมารับเวลา ๑๑.๓๐ น. จ  านวนนกัแสดงอนุบาล ๑๒ คนประถม ๑๔ คนรวม ๒๖ คน มีของรางวลั

ให้ การแต่งกายคุณครูชุดสูทเส้ือขาวรองเทา้คตัชู  

 ๒.๓ การเขา้ค่ายปฏิบติัธรรม วนัศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท าหนงัสือ
แจง้นกัเรียนหยดุเรียนวนัที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คดัเลือกเด็ก ป.๕ – ป.๖ เขา้ร่วม ๒๐ คนการอบรมเชิงปฏิบตัิธรรมะ

การเรียนรู้ ๒๙ ประการของวถีิพทุธสรุปรายงานเขา้เล่มส่ง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ครูวรรณิภา ท าหนา้ที่แทนครูอมร 

๑. เปิดรับสมคัรครูพี่เล้ียงมีมาสมคัรหน่ึงคนนดัสมัภาษณ์วนัศุกร์ที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

กรรมการสมัภาษณ์มีดงัน้ี 
๑.๑  ครูพชัรี 

๑.๒  ครูธนพร 

๑.๓  ครูอารี 
๑.๔  ครูพมิพช์นก 

๑.๕  ครูวรรณิภา รวบรวมคะแนน 
๒.  เร่ืองสืบเน่ืองจากการฟัง conference วนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การรับรองหลกัสูตรการท าวทิยฐานะ

แบบใหม่ใชเ้กณฑใ์หม่ในการพฒันาตอ้งด ารงต าแหน่งนั้น ๕  ปีผา่นการอบรมตามชัว่โมงที่ก  าหนดมีการ

พฒันา ๒ รูปแบบ คือการเขา้อบรมและชัว่โมง P L C 
 

 



งานบริหารงานวิชาการ 

๑. การส่งก าหนดการสอนของปีการศึกษาใหคุ้ณครูทุกท่านก าหนดการสอนวา่แต่ละสปัดาห์จะสอนอะไร
โดยก าหนดการสอนทั้งปีการศึกษา ผอ. เสริมวา่ก าหนดการสอนทั้งปีโดยก าหนดการณ์ตรงตาม

หลกัสูตรตรงตามปฏิทินฝากใหว้ชิาการดูแลเร่ืองรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมือนกนัทั้งโรงเรียน

ใครไม่ตรงใหป้รับให้ตรง 
๒. การส่งแผนการจดัการเรียนรู้ส่งอาทิตยล์ะหน่ึงคร้ังทุกวนัศุกร์ วจิยัในชั้นเรียนจดัท าปีละหน่ึงคร้ัง ผอ. 

เสริมวา่เป็นวิจยัหนา้เดียวหรือ ๕ บทแลว้แต่ครูช านาญ 

๓. แบบรายงานตวัช้ีวดัของทุกวชิาใหป้ระเมินแลว้แทรกเขา้ไปในแต่ละวชิาไดเ้ลยขอเสริมวา่ใหพ้มิพแ์บบ
ตวัช้ีวดัเพือ่เป็นหลกัฐานใหเ้พิม่ส่วนที่เก็บคะแนนใหมี้ร่องรอยหลกัฐานการแบ่งคะแนนของแต่ละวชิา

ระบุวธีิช้ีวดัให้ชดัเจน 
๔. งานศิลปหตัถกรรมคร้ังที่  ๖๙ แจง้คณะครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตรวจสอบ LINE ช่ือเด็กใน

กิจกรรมและด าเนินการจดัส่งที่ครูวารุณี ขอรายช่ือเด็กภายในวนัพธุที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

งานบริหารงบประมาณ  

๑.  ส่งเอกสารจดัซ้ือจดัจา้งให้ส่งเอกสารที่สมบูรณ์ภายในวนัพฤหสับดีเวลา ๑๓.๐๐ น.  

๒.  ส่งรายช่ือนกัเรียนที่ผูป้กครองจ่ายเงินค่าคอมและค่าพีเ่ล้ียงเพือ่ด าเนินการออกใบเสร็จ 
๓.  ส่งเงินค่าเคร่ืองแบบที่ผูป้กครองที่ไม่มาเลยรับทั้งปี 

๔. ถา้มีนกัเรียนใหม่มาให้เอาเงินนกัเรียนเก่าที่ไม่มาทั้งปีใหไ้ดเ้ลยส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กเก่าคืนที่

หอ้งสวสัดิการและรับเงิน ๑๙๕ บาทคืนแลว้เอาไปใหเ้ด็กใหม่สามารถหกัลา้งกนัได ้ผอ. เสริมวา่ใครมา
หลงัวนัที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบและค่าอุปกรณ์ใหรั้บที่โรงเรียนเก่าส่งเงินคืน

การเงินตั้งแต่วนัที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

งานบริหารงานทัว่ไป 

๑. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ฝ่ายบริหารทัว่ไปจะท ารูปแบบเป็นไฟลไ์วใ้หกิ้จกรรมแต่ละสายชั้นแต่

ละวนัรวมเป็นเล่มเดียวกนัไดเ้ลยวนัละหน่ึงเล่มวนัศุกร์ไม่ตอ้งท ารูปเล่มจะส่งไปใหใ้นกลุ่มสอนทั้ง
เทอมท า AAR หน่ึงแผน่ตอ้งใหค้รูชั้นอ่ืนเขา้มาดว้ยประมาณหา้ (AAR อยูสุ่ดทา้ยภาคผนวก) แบบ

ประเมินรายบุคคลแบบสรุปวดัความพอใจพฒันา ๔H รวมกนัหน่ึงแผน่ 

๒. กิจกรรมยามเชา้ก าหนดกิจกรรมในแต่ละวนัจะเสนอผูอ้  านวยการและจดัท าเป็นไวนิวแผน่ใหญ่ติดให้
นกัเรียนทุกคนทราบร่วมกนั  

๓. การท าความสะอาดและดูแลแหล่งเรียนรู้นา้แดงจะดูแลท าความสะอาดบอร์ดการเรียนรู้ในหอ้งเรียน
ด าเนินการจดัท าเป็นแหล่งเรียนรู้ไดท้ั้งขยะแต่ผุพงัมาเบิกไดก้ารซ่อมแซมเร่ืองอะไรใหแ้จง้ครูภทัรพล

ทราบไดเ้ลย งานก่อสร้างหอ้งน ้ าอนุบาลด าเนินการอยู ่  

ผอ.เสริมวา่ 
 

 



- การท าความสะอาดใหน้า้แดงดูแล 

- หอ้งน ้ าตรงขา้งสหกรณ์ใหน้า้แดงดูแล 

งานนโยบายและแผน  

๑. งานโครงการใหด้ าเนินการตามแผนของเจา้ของโครงการใหแ้จง้รายละเอียดของงานแลว้ค่อยส่งใหฝ่้าย
แผน  

๒. แผนปฏิบติัการเขา้เล่มยงัไม่ไดเ้พิม่เติมในเร่ืองของงบประมาณของส่ีฝ่ายขอเสริมวา่งานที่ไม่อยูใ่นแผน

ใหแ้จง้ผอ. เพือ่ใชง้บของผอ. ไดร้ายละเอียดการใชเ้งินเขียนรายละเอียดให้ชดัเจนในแต่ละโครงการ 

เร่ืองอ่ืนๆ 

๑. วนัที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจดักิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ร. ๑๐ คุณครูแต่งชุด
ปกติขาวครูอตัราจา้งแต่งโทนสีเหลืองผา้ไทยรูปแบบกิจกรรมเปิดกรวยพธีิกล่าวค าถวายพระพรช่วงบ่าย

บ าเพญ็ประโยชน์เชิญชวนหวัหนา้งานและผูท้ี่จงรักภกัดีไปร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษามหา

ราชินี ร. ๑๐ ตลอดทั้งวนั 
๒. ดูงานการประหยดัพลงังานวนัที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี ๑๐ ปี สปช. มีท่าน

ผอ.  ครูเจริญ  ครูพมิพช์นก ครูภทัรพล  ครูดารินทร์   

 
ปิดประชุม   ๑๙.๐๐ น. 

 
 

 

 
 

  


