
 
 
 
 

 

 
รายงานวาระการประชุม 

ประจ าเดือน กันยายน 2564 
 
 

3 กนัยายน ๒๕64 เวลา 10.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 น. 

ณ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ร้อยต ารวจตรีไพรรัตน์  วุฒิสาร ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางวิเลียน  วุฒิสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน   
 3. นางสาวลัดดา ชินค า       รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4. นางสาวมนัญญา ออทอลาน ครูผู้สอน   กรรมการ 
 5. นางสาวพิชญ์ชยา นามบุตร ครูผู้สอน   กรรมการ 
 6. นางสาวนิตยา  หารธงชัย   ครูผู้สอน   กรรมการ 
 7. นางสาวทิพย์สุคนธ์ โคตรหานาม ครูผู้สอน   กรรมการ 
 8. นางสาวอารยา  ธระเสนา   ครูผู้สอน   กรรมการ 
 9. นางสาวกัญญาภรณ์ บุญเฉลียว ครูผู้สอน   กรรมการ 
 10. นางสาวจิตรลดา เชื้อวังค า  ครูผู้สอน   กรรมการ 

11. นายจงวิวัฒน์ ผลกอง    ครูผู้สอน   กรรมการ 
12. นางสาวกาญจนา จันบุตรดี   ครูผู้สอน   กรรมการ 
13. นางสาวปภานัน ไชยพรม  ครูผู้สอน   กรรมการ 
14. นายเกียรศักดิ์ อ่อนคูณ   ครูผู้สอน   กรรมการ 
16. นางสาวอริศรา   นารี   ครูผู้สอน   กรรมการ 
17. นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี  ครูผู้สอน   กรรมการ 
18. นางสาวศิริธร พันธ์สุข   ครูผู้สอน   กรรมการ 
19. นายวีรยุทธ โปะปะนม   ครูผู้สอน   กรรมการ 
20. นางสาวอภิญญา  แสนศรี  ครูผู้สอน   กรรมการ 
21. นางสาวณัฐิดา แสนสุรินทร์  ครูผู้สอน   กรรมการ 
22. นางสาววนิดา ทองลา   ครูผู้สอน   กรรมการ 
23. น.ส.ชญานิษฐ์ ราภูม ี  ครูผู้สอน   กรรมการ 
24. นายเจนณรงค์ วุฒิสาร    ครูผู้สอน   กรรมการ 

      25. นางสาวภาณุมาศ ทองสว่าง ผู้แทนครู                       กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่ม ี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่ม ี
 
เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

ระเบียบวาระเรื่องที่ ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
- การเข้าร่วมโครงการ SMT  

       1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในโครงการฯ ให้มีคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 
สสวท. ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกท่ีจะเข้าศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 



 

            2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 
   3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ความรู้และแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 
  4. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยก าหนดเป้าหมายอยู่ที่ 1500 
โรงเรียนทั่วประเทศ มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านนักเรียน 2. ด้านครู 3. ด้านผู้บริหาร   
     - การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ในจังหวัดบึงกาฬ ได้รับเลือกให้เข้าร่วม 
ทั้งหมด5 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ได้รับเลือกให้เป็น 1 ในนั้น (ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาเพิ่มเติม 
แจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง) 

 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 7/2564 
                                        เมื่อวันที ่10 กันยายน พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม เดือนกันยายน 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2564 เมื่อวันที่   

    3 กันยายน พ.ศ. 2564  
  3.1 สรุปกระบวนการ School meeting 2 ของการท า Coaching ให้ครูทุกคนสมัครเข้าร่วม แต่ยังไม่มี
ใครสมัครเข้าร่วม จึงขอมอบหมายให้ คุณครูมนัญญา ออทอลาน ในการด าเนินการครั้งนี้  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 การท า Coaching ในเทอม 1/2564 เป็นการประชุม SM1 ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมสะท้อน สิ่งที่ได้
ท าการวางแผนไป ผลเป็นอย่างไร สรุปผล 
3.2.1 คู่ท่ี 1. คุณครูลัดดา ชินค า และคุณครูเจนณรงค์ วุฒิสาร Coaching ในเรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ 
ครไูดส้ร้างสื่อการสอนแบบรูปเรขาคณิต ได้แกรู่ปทรงกลม รูปกรวย ว่ามอีงค์ประกอบอะไรบ้าง สร้างอย่างไร และท า
การเปิด VDO ให้นักเรียนรับชม ในช่วงที่สอนนักเรียนให้ความสนใจสนุกสนานในการเรียน โดยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
จากการลืมก าหนดขนาดให้นักเรียนและเวลาในการสร้างชิ้นงานของนักเรียนน้อยเกินไป เด็กท าส าเร็จ 80% ของ
ห้องเรียน สิ่งที่คาดหวัง นักเรียนเข้าใจความแตกต่างของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ผลจากการคาดหวังในการ
ท า PLC  

1. คุณครูลัดดา ชินค า เรียนรู้เทคนิคการสอนจากเพ่ือนครูบัดดี้เพื่อน ามาปรับใช้ในการสอนของคนเอง 
2. คุณครูเจนณรงค์ วุฒิสาร พัฒนานักเรียน พัฒนาสื่อ และแผนของตนเอง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ให้คุณครูด าเนินการจัดท าข้อสอบกลางภาคเรียนตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดและจัดส่งข้อสอบปลายภาคในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
           3.4 หน้าที่ในการสอน/หน้าที่ของครูในชั้นเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 
3.4.1 ครูพึงส านึกเสมอว่า การสอนวิชาการเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งครูต้องเตรียมแผนการสอน สื่อ ใบงาน 
และบันทึกหลังการสอน ท างานอย่างดีท่ีสุด  ด้วยความขยันขันแข็ง  ให้การบ้านพอสมควรแก่นักเรียนทุกคน และ
ตรวจแก้การบ้านของนักเรียนอย่างละเอียดสม่ าเสมอ  และเป็นปัจจุบัน 



 

3.4.2 ครูประจ าชั้นมีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อสมุดวัดผลและสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบันเสมอ 
3.4.3 ครูพึงถือการวัดผลทั้งประจ าเดือน  ประจ าภาคและประจ าปี  เป็นหน้าที่ส าคัญยิ่ง  ในการทดสอบทุกครั้ง  
ครูพึงรอบคอบตรวจแก้กรอกรวมคะแนนด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเรียบร้อยและยุติธรรมเสมอ ถ้าหากผิดพลาดถือ
เป็นความบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงและครูต้องไม่น าคะแนนไป เปิดเผยแก่นักเรียนก่อนเวลาก าหนด 
3.4.4 ครูว่างจากการสอน อาจได้รับมอบหมายให้เข้าท าการเรียนการสอนแทนครูที่ลาหรือขาดไป หรือจัด
เตรียมการสอนในชั่วโมงต่อไป 
3.4.5 ครูควรยืนสอน จะนั่งเมื่อจ าเป็นหรือไม่สบายเท่านั้น 
3.5.6 เมื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน  หรือให้นักเรียนท างานครูควรเดินตรวจแก้ไขแนะน า และชี้แจงนักเรียน
อย่างทั่วถึง   
3.4.7 ครูควรปกครองนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย มีวินัย ไม่พูดเล่นไม่พูดหยอกล้อหรือส่งเสียงอึกทึกใน
ห้องเรียน 
3.4.8 ครูจัดการให้นักเรียนมีงานท าเสมอ เพ่ือช่วยให้รักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียนให้ดีที่สุดถ้านักเรียนคนใดท างาน
เสร็จก่อนให้เสริมความรู้ด้วยการจัดชุดการสอนให้หรือให้อ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
3.4.9 ครูควรตรวจตราโต๊ะเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนขีดเขียนโต๊ะเรียนและให้นักเรียนจัด
หนังสือและของในโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
3.4.10 ครูดูแลก าชับนักเรียนให้รักษาความสะอาดในสมุดท างาน เอาใจใส่กวดขันเรื่องลายมือ และการท างานของ
นักเรียนให้เป็นระเบียบจนติดเป็นนิสัย 
3.4.11 ครูควรดูแลนักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อยสม่ าเสมอ 
3.4.12 ครูควรให้ค าแนะน าเอาใจใส่ในพฤติกรรมของนักเรียน คอยอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
3.4.13 ครูประจ าวิชาทุกระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าสายชั้น จัดท าแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา   
มติที่ประชุม รับทราบ 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
สรุปกระบวนการ จึงขอมอบหมายให้ คุณครูมนัญญา  ออทอลาน ในการด าเนินการครั้งนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

- ไม่มี 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 6.1 ครูตอ้งมาเวลาท าการปกติในวันเปิดท าการ วันจันทร์-ศุกร์  มาท าการเวลา 07.30 น. ไม่กลับก่อนเวลา 
16.30 น. และหรือไม่กลับก่อนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนกลับบ้านหมดแล้ว 
6.1.1 ครูเวรหน้าประตูมาไม่เกิน 07.30 น. ต้องมาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย 
6.1.2 ครูที่ได้รับมอบหมายเวรวันหยุด ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.00น.-16.30 น. พร้อมลงบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยหากไม่มาให้หาผู้รับผิดชอบแทนไม่เช่นนั้นจะถูกหักค่าขาดเวรรับผิดชอบ 500  บาท 
6.1.3 ครูที่ขาดการประชุมที่ทางโรงเรียนได้แจ้งการประชุมจะถูกหัก จากฐานเงินเดือนหาร 20 วัน  
6.1.4 ครูที่ได้รับหน้าที่ในการรับ-ส่งนักเรียน ให้ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยนักเรียนที่อยู่บนรถเป็นอย่าง
ดีที่สุดและเมื่อลงไปรับส่งต้องคอยก าชับนักเรียนในการไหว้ผู้ปกครองทุกครั้ง ที่ส าคัญครูต้องส่งนักเรียนให้ถึงมือ
ผู้ปกครองเพ่ือป้องกันเด็กสูญหาย   
6.1.5 มาปฏิบัติหน้าที่เกิน 07.30 น. ถือว่าสาย จะถูกหัก  20  บาท 



 

6.2 การคุมแถว 
6.2.1 ครูควรเข้าประจ าที่ก่อนเวลากริ่ง  เพ่ือดูแลนักเรียนเข้าแถวและเงียบทันทีเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง 
6.2.2 ครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง  ให้บังเกิดผลดีต่อนักเรียน 
6.2.3 ในกรณีเข้าแถวเพื่อไปเรียนบางวิชาที่สถานที่อ่ืน ให้ครูประจ าวิชาน านักเรียนไป แต่ถ้าเป็นการเข้าแถวเพื่อไป
ท ากิจกรรมอ่ืน ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมช่วยในการควบคุม  และรับผิดชอบนักเรียนตลอดกิจกรรม 
           6.3. การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
6.3.1 ครูที่ท าหน้าที่ประจ าวันต้องประจ าหน้าที่ให้ตรงเวลา   
6.3.2 เดินดูความเรียบร้อยในการเล่นของนักเรียน 
6.3.3 รับผิดชอบกวดขันเรื่องความสะอาด โดยให้นักเรียนเก็บเศษวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย 
6.3.4 สอดส่องและกวดขันเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 
6.3.5 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน 
          6.4. การสอบ 
6.4.1 ครูออกข้อสอบให้ตรงตามก าหนดที่มีอยู่ในบทเรียนส่งข้อสอบตรงตามก าหนดให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบเพ่ือ
อนุมัติให้พิมพ์ 
6.4.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวกับข้อสอบ เช่นสมุดบันทึกผลการสอบสมุดพกเป็นต้น ต้องท าด้วยความสะอาดเรียบร้อย  
ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลา 
          6.5. การคุมสอบและจ่ายข้อสอบ 
6.5.1 ครูควบคุมนักเรียนในห้องสอบของตนอย่างเอาใจใส่และเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุด 
6.5.2 ครูผู้คุมสอบไม่น างานอ่ืนเข้าไปท าขณะคุมสอบ ต้องรับผิดชอบการสอบอย่างมีระเบียบ 
6.5.3 ชี้แจงขั้นตอนการสอบกฎ กติกา 
6.5.4 ไม่ท าความร าคาญให้ผู้เข้าสอบ  
6.5.5 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
           6.6. การรับประทานอาหารฝึกและอบรมให้นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารดูแลความ
เรียบร้อย  การรับประทานอาหาร  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑2.๓๐ น. 
                     
 
                     (....................................................) 
                                                                               (นางสาวกัญญารัตน์  จันบุตรดี) 
         ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                                              
 
                                                                 (......................................................) 
                                                                         (นางวิเลียน วุฒิสาร) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
              ผู้ตรวจทาน 
 



 
 
 

 

 
 

รายงานวาระการประชุม 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

 
 

7 ตุลาคม ๒๕64 เวลา 09.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ณ  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. 

ณ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ร้อยต ารวจตรีไพรรัตน์  วุฒิสาร ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิเลียน วุฒสิาร  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน   
 3. นางสาวลัดดา ชินค า       รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4. นางสาวมนัญญา ออทอลาน ครูผู้สอน   กรรมการ 
 5. นางสาวพิชญ์ชยา นามบุตร ครูผู้สอน   กรรมการ 
 6. นางสาวนิตยา หารธงชัย   ครูผู้สอน   กรรมการ 
 7. นางสาวทิพย์สุคนธ์ โคตรหานาม ครูผู้สอน   กรรมการ 

8. นางสาวอารยา ธระเสนา   ครูผู้สอน   กรรมการ 
9. นางสาวกัญญาภรณ์ บุญเฉลียว ครูผู้สอน   กรรมการ 
10. นางสาวจิตรลดา เชื้อวังค า  ครูผู้สอน   กรรมการ 
11. นายจงวิวัฒน์ ผลกอง    ครูผู้สอน   กรรมการ 
12. นางสาวกาญจนา จันบุตรดี   ครูผู้สอน   กรรมการ 
13. นางสาวปภานัน ไชยพรม  ครูผู้สอน   กรรมการ 
14. นายเกียรศักดิ์ อ่อนคูณ   ครูผู้สอน   กรรมการ 
16. นางสาวอริศรา นารี   ครูผู้สอน   กรรมการ 
17. นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี  ครูผู้สอน   กรรมการ 
18. นางสาวศิริธร พันธ์สุข   ครูผู้สอน   กรรมการ 
19. นายวีรยุทธ โปะปะนม   ครูผู้สอน   กรรมการ 
20. นางสาวอภิญญา แสนศรี  ครูผู้สอน   กรรมการ 
21. นางสาวณัฐิดา แสนสุรินทร์  ครูผู้สอน   กรรมการ 
22. นางสาววนิดา ทองลา   ครูผู้สอน   กรรมการ 
23. นางสาวชญานิษฐ์ ราภูม ี ครูผู้สอน   กรรมการ 
24. นายเจนณรงค์ วุฒิสาร    ครูผู้สอน   กรรมการ 
25. นางสาวสุรีรัตน์ กุมารสิทธิ์   ครูผู้สอน   กรรมการ 
26. นางสาวชนาพร วุฒิสาร  ครูผู้สอน   กรรมการ 
27. นายวิศรุต เหมาะจูม  ครูผู้สอน   กรรมการ 
28. นางาสาวโชติกา ก้อนกั้น  ครูผู้สอน   กรรมการ 
29. นายพาสันต์ เดชราช  ครูผู้สอน   กรรมการ 
30. นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์ ครูผู้สอน   กรรมการ 

      31. นางสาวภาณุมาศ ทองสว่าง ผู้แทนครู                       กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา 90.๐๐ น. 



 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

ระเบียบวาระเรื่องที่ ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
     - ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในวันที่ 18 เดือน ตุลาคม 
2564 เวลา10.00น ในออนไลน์  
มติที่ประชุม รับทราบ ในการประชุม 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2564 
                                        เมื่อวันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม เดือนตุลาคม 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2564 เมื่อวันที่   

    3 กันยายน พ.ศ. 2564  
3.1 ด้วยโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพ่ือให้ด าเนินเอกสารเพ่ือเตรียมความพร้อมการติดตามผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ในประจ าปีงบประมาณปี 2564ในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ปละบรรลุจุดมุ่งหมายของทางโรงเรียน 
จึงแต่งตั้งครูรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเตรียมความพร้อมประเมินผลงานโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ และ
เทศโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ1) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 การท าCoaching ในเทอม 1/2564 เป็นการประชุม SM1 ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมสะท้อน สิ่งที่ได้
ท าการวางแผนไป ผลเป็นอย่างไร สรุปผล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.3 การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ให้คุณครูด าเนินการจัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ท าความ
สะอาดในชั้นเรียนของตนเองและภายในโรงเรียนพร้อมกันในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา13.00 น. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
           3.4 หน้าที่ในการสอน/หน้าที่ของครูในชั้นเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 2/2564 
3.4.1 ครูพึงส านึกเสมอว่า การสอนวิชาการเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งครูต้องเตรียมแผนการสอน สื่อ ใบงาน 
และบันทึกหลังการสอน ท างานอย่างดีท่ีสุด  ด้วยความขยันขันแข็ง  ให้การบ้านพอสมควรแก่นักเรียนทุกคน  และ
ตรวจแก้การบ้านของนักเรียนอย่างละเอียดสม่ าเสมอ  และเป็นปัจจุบัน 
3.4.2 ครูประจ าชั้นมหีน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อสมุดวัดผลและสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบันเสมอ 
3.4.3 ครูพึงถือการวัดผลทั้งประจ าเดือน ประจ าภาคและประจ าปี  เป็นหน้าที่ส าคัญยิ่ง  ในการทดสอบทุกครั้ง ครู
พึงรอบคอบตรวจแก้กรอกรวมคะแนนด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเรียบร้อยและยุติธรรมเสมอ ถ้าหากผิดพลาดถือเป็น
ความบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงและครูต้องไม่น าคะแนนไป เปิดเผยแก่นักเรียนก่อนเวลาก าหนด 
3.4.4 ครูว่างจากการสอน  อาจได้รับมอบหมายให้เข้าท าการเรียนการสอนแทนครูที่ลาหรือขาดไป หรือจัด
เตรียมการสอนในชั่วโมงต่อไป 
3.4.5 ครูควรยืนสอน จะนั่งเมื่อจ าเป็นหรือไม่สบายเท่านั้น 
3.5.6 เมื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน หรือให้นักเรียนท างานครูควรเดินตรวจแก้ไขแนะน า และชี้แจงนักเรียน
อย่างทั่วถึง   
3.4.7 ครูควรปกครองนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย มีวินัย ไม่พูดเล่นไม่พูดหยอกล้อหรือส่งเสียงอึกทึกใน
ห้องเรียน 



 

3.4.8 ครูจัดการให้นักเรียนมีงานท าเสมอ เพ่ือช่วยให้รักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียนให้ดีที่สุดถ้านักเรียนคนใดท างาน
เสร็จก่อนให้เสริมความรู้ด้วยการจัดชุดการสอนให้หรือให้อ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
3.4.9 ครูควรตรวจตราโต๊ะเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนขีดเขียนโต๊ะเรียนและให้นักเรียนจัด
หนังสือและของในโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
3.4.10 ครูดูแลก าชับนักเรียนให้รักษาความสะอาดในสมุดท างาน เอาใจใส่กวดขันเรื่องลายมือ และการท างานของ
นักเรียนให้เป็นระเบียบจนติดเป็นนิสัย 
3.4.11 ครูควรดูแลนักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อยสม่ าเสมอ 
3.4.12 ครูควรให้ค าแนะน าเอาใจใส่ในพฤติกรรมของนักเรียน คอยอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
3.4.13 ครูประจ าวิชาทุกระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าสายชั้น จัดท าแผนปฏิบัติงานตลอดปี การศึกษา   
มติที่ประชุม รับทราบ 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1. การเตรียมความพร้องขึ้นสายรถประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้
จัดแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบสายรถเพ่ือดูแลความปลอดภัย สร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และอ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียนที่เดินทางมากับสายรถ จึงได้แต่งตั้งครูเวรที่รับผิดชอบสายรถ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

- ไม่มี 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
      - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 6.1 ครูตอ้งมาเวลาท าการปกติในวันเปิดท าการ วันจันทร์-ศุกร์  มาท าการเวลา 07.30 น. ไม่กลับก่อนเวลา 
16.30 น. และหรือไม่กลับก่อนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนกลับบ้านหมดแล้ว 
6.1.1 ครูเวรหน้าประตูมาไม่เกิน 07.30 น. ต้องมาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย 
6.1.2 ครูที่ได้รับมอบหมายเวรวันหยุด ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.30 น. พร้อมลงบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยหากไม่มาให้หาผู้รับผิดชอบแทนไม่เช่นนั้นจะถูกหักค่าขาดเวรรับผิดชอบ 500 บาท 
6.1.3 ครูที่ขาดการประชุมที่ทางโรงเรียนได้แจ้งการประชุมจะถูกหัก จากฐานเงินเดือนหาร 20 วัน  

ที ่ สายรถ ครูประจ าสายรถ 
1 ดงเกษม 1. นางสาวศิริธร พันธ์สุข (ครูอ๊ิด)  
2 ดงกระพุง 1. นางสาวนิตยา หารธงชัย (ครูนาง)  
3 นาแสง 1. นางสาวอภิญญา  แสนศรี (ครูฟ้า) 2. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคุณ (ครูมอส) 
4 ภูทอก-ท่าเชียงเครือ 1. นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์ประดิษฐ์ (ครูสิทธิ์) 2. นางสาวอารยา ธระเสนา (ครูสวย) 
5 นาซาว-หนองลาด 1. นายพาสันต์  เดชราช (ครูเอิร์ธ) 2. นางสาววนิดา ทองลา (ครูเมย์) 
6 หนองหิ้ง 1. นางสาวมนัญญา ออทอลาน (ครูเมย์) 2. นางสาวสวรินทร์  พลหงส ์(ครูนก)  
7 หนองหัวช้าง 1. นางสาวกัญญาภรณ์ บุญเฉลียว (ครูแนน)  
9 ศรีวิไล 1. นางสาวพิชญ์ชยา  นามบุตร (ครูบุ๋ม) 2. นางสาวกัญญารัตน์  จันบุตรดี (ครูฟ้า) 

10 ห้วยลึก 1. นางสาวชนาพร วุฒิสาร (แพท)  
11 ดอนหญ้านาง 1. นางสาวรัดดาพร  อักษรทอง (ครูหญิง) 2. นางสาวโชติกา ก้อนกัน  (ครูปัด) 
12 นาค า –หนองผักแว่น 1. นายวิศรุต  เหมาะจูม (ครูอาร์ม) 2. นางสาวชญานิษฐ์  ราภูมี (ครูไก่) 
13 วังยาว 1. นางสาวสุรีรัตน์ กุมารสิทธิ์ (ครูพลอย) 2. นายจงวิวัฒน์  ผลกอง (ครูโต่น) 



 

6.1.4 ครูที่ได้รับหน้าที่ในการรับ-ส่งนักเรียน ให้ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยนักเรียนที่อยู่บนรถเป็นอย่าง
ดีที่สุดและเมื่อลงไปรับส่งต้องคอยก าชับนักเรียนในการไหว้ผู้ปกครองทุกครั้ง ที่ส าคัญครูต้องส่งนักเรียนให้ถึงมือ
ผู้ปกครองเพ่ือป้องกันเด็กสูญหาย   
6.1.5 มาปฏิบัติหน้าที่เกิน 07.30 น. ถือว่าสาย  

  6.2 การคุมแถว 
6.2.1 ครูควรเข้าประจ าที่ก่อนเวลากริ่ง เพ่ือดูแลนักเรียนเข้าแถวและเงียบทันทีเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง 
6.2.2 ครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง ให้บังเกิดผลดีต่อนักเรียน 
6.2.3 ในกรณีเข้าแถวเพื่อไปเรียนบางวิชาที่สถานที่อ่ืน ให้ครูประจ าวิชาน านักเรียนไป แต่ถ้าเป็นการเข้าแถวเพื่อไป
ท ากิจกรรมอ่ืน ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมช่วยในการควบคุม และรับผิดชอบนักเรียนตลอดกิจกรรม 
           6.3. การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
6.3.1 ครูที่ท าหน้าที่ประจ าวันต้องประจ าหน้าที่ให้ตรงเวลา   
6.3.2 เดินดูความเรียบร้อยในการเล่นของนักเรียน 
6.3.3 รับผิดชอบกวดขันเรื่องความสะอาด โดยให้นักเรียนเก็บเศษวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย 
6.3.4 สอดส่องและกวดขันเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 
6.3.5 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน 
          6.4. การสอบ 
6.4.1 ครูออกข้อสอบให้ตรงตามก าหนดที่มีอยู่ในบทเรียนส่งข้อสอบตรงตามก าหนดให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบเพ่ือ
อนุมัติให้พิมพ์ 
6.4.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวกับข้อสอบ เช่นสมุดบันทึกผลการสอบสมุดพกเป็นต้น ต้องท าด้วยความสะอาดเรียบร้อย  
ถูกต้อง  และตรงตามก าหนดเวลา 
          6.5. การคุมสอบและจ่ายข้อสอบ 
6.5.1 ครูควบคุมนักเรียนในห้องสอบของตนอย่างเอาใจใส่และเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุด 
6.5.2 ครูผู้คุมสอบไม่น างานอ่ืนเข้าไปท าขณะคุมสอบ ต้องรับผิดชอบการสอบอย่างมีระเบียบ 
6.5.3 ชี้แจงขั้นตอนการสอบกฎ กติกา 
6.5.4 ไม่ท าความร าคาญให้ผู้เข้าสอบ  
6.5.5 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
           6.6. การรับประทานอาหารฝึกและอบรมให้นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารดูแลความ
เรียบร้อย  การรับประทานอาหาร  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
                     
                     (....................................................) 
                                                                               (นางสาวกัญญารัตน์  จันบุตรดี) 
         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
                                                                 (......................................................) 
                                                                         (นางวิเลียน วุฒิสาร) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

     ผู้ตรวจทาน 


