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รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ครั้งท่ี 2/๒๕๖2 

วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  14.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 
 
ประธานการประชุม นายประทิน เหลืองทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้มาประชุม  คณะครู     ๘2  คน 
   พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง      ๓  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  1. น.ส.มณธิชา  สิทธิยศ  ลาคลอด 
   2. นางอภิญญา  พรมรักษา ลาป่วย 
   3. นายรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด  ลากิจ 
   4. นายมาโนช  ทัตเศษ  ไปราชการ 
   5. นางสาววิลาวัลย์  ค าสว่าง ไปราชการ 
เปิดประชุมเวลา            เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1   ขอขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีผ่านมา เรียบร้อยด้วยดี ได้แก่  

การจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมการ
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมงานราตรีเขียว-เหลือง   

1.2   ขอแสดงความยินดีและช่ืนชม ครู-นักเรียน ทีมีผลงานด้านต่างๆ ได้แก่ 
-ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019 รุ่นอายุ 16 ,18 ปี รุ่น 16 ปี 
ได้ล าดับท่ี 4 และรุ่น 18 ปี ได้ล าดับท่ี  3 

 1.3  การด าเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
        ๒๕๖๑ ระดับสนามสอบ  วันท่ี 2-3 มีนาคม 2562 
 1.4  การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  
                วันท่ี 14 มีนาคม 2562 ให้ทุกกลุ่มเตรียมรับการนิเทศ (พร้อมกับคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
 1.5  การขอย้ายของข้าราชการครู ประจ าปี 2562 (กรณีปกติ) โรงเรียนไดร้ับย้ายบุคลากรกลุ่มสาระ ฯ สังคม 
 ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 คน ย้ายออกไม่มี 
  1.6  การเตรียมการประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA  
  1.7  การเตรียมการประเมินข้าราชการครู/ลูกจ้างฯ เพ่ือเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
 ด าเนินการในวันท่ี 11 และ 13 มีนาคม, 2562 
 1.8  การเตรียมการระดมทรัพยากร (ทอดผ้าป่าหาทุนสร้างโดมเพ่ือน้อง) ในช่วงเดือนกรกฎาคม  

1.9   ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณถวายพระเทพรัตนกวี  
(สุรินทร์ ชุตินุธโร ป.ธ.7)  วันท่ี 25 มีนาคม 2562 มอบงานชุมชนร่วมงาน และแต่งกายชุดปกติขาว 
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1.10 ครูที่ได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการ ได้แก่ ครูกิตติ  เขตจัตุรัส และครูวนัสยา  ยิ้มน้อย 

และแต่งตั้งจากครูผู้ช่วย เป็นต าแหน่งครู ได้แก่ ครูนิลุบล  สาระ และครูปนัดดา  กองมนต์ และครูได้รับ
การแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ ได้แก่ ครูวิลาวัลย์  ค าสว่าง (โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.ลพบุรี 
เขต 2) 

1.11 การแตรียมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการท่ัวไป ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 
ให้โรงเรียนด าเนินการรณรงคก์ารเลือกตั้ง ท าป้ายไวนิล โดยมอบงานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ (งบประมาณ 2,000 บาท) 

1.12 กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนักเรียนจิตอาสาไปบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดท่ีบริเวณศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มอบนักศึกษาวิชาทหารด าเนินการ  

1.13 พิธีมอบผ้าไตรพระราชทานพระครูอดุลพัชราภรณ์ วัดประชานิมิต ในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
1.14 วันท่ี 12 มีนาคม 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมครูโซนใต้ทุกสังกัด ใช้สถานท่ีหอประชุมมรกต

เพ่ือจัดกิจกรรม “สถาบนัพระมหากษัตริย์กบัประเทศไทย” 
1.15 ต่อไปนีใ้นการประชุมประจ าเดอืน โรงเรียนจะมีแบบทดสอบความรู้ท่ัวไป เช่น เรื่องการวัดผล

ประเมินผล ประมาณ 20 ข้อ มาให้คณะครูท า 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 
มติท่ีประชุม รับรอง  (ต่อไปให้รายงานการประชุมฝากไว้ท่ีเว็บไซต์ของโรงเรียน) 

ระเบียบวาระท่ี ๓   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้วมา 
มติที่ประชุม ............ไม่มี...................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณาด าเนินการ 

4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. ผลการด าเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม อยากให้ครูได้อยู่ช่วงพิธีปิด ผ.อ.ให้แต่ละกิจกรรมควรมีการ

ประเมินผลและสรุป ให้น าเสนอให้ท่ีประชุมครูได้ทราบด้วย 
2. แจ้งมาตรการเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3. งานรับนักเรียน 

1) ห้อง  SEM   
-  การรับสมัครระหว่างวันท่ี 23–27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปยอดรับสมัคร ม.1 – 124 คน, ม.4 - 

100 คน 
-  สอบคัดเลือก  ม.1 และ ม.4  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ท่ีอาคารเพชร 
-  มอบตัว วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  
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       2)  รอบปกติ 

-  การรับสมัครระหว่างวันท่ี 23–27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารนิล  โดยค าส่ังจะลง
ในไลน์กลุ่มโรงเรียน เว็ปไซต์โรงเรียนและติดประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณท่ีลงเวลา 
-  สอบคัดเลือก ม.1 วันเสาร์ท่ี 30 มีนาคม 2562 และ ม.4 วันอาทิตย์ท่ี 31 มีนาคม 2562 
-  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว ม.1 วันท่ี 3 เมษายน 2562 ม.4 วันท่ี 4 เมษายน 2562 โดย 
สถานท่ีประชุมผู้ปกครองคือหอประชุมมรกต  สถานท่ีมอบตัวท่ีห้องเรียนอาคารทับทิม 

4. งานปรับพ้ืนฐานนักเรียนห้อง SEM ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4  ระหว่างวันท่ี 6–10 พฤษภาคม 2562 
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จัดครูผู้สอน โดยให้แต่ละ 
กลุ่มสาระ ฯ จัดท าโครงการสอน วิชาละ 10 ช่ัวโมง 
5. การส่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ขอให้แต่ละกลุ่มสาระฯ 
ส่งภายใน 14 มีนาคม 2562 
6. การเข้าค่ายของนักเรียน ม.2/1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ม.3/1 โดยกลุ่มสาระ 
การ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้พาไปฝึกทักษะท่ีวัดพระแก้ว 
7. การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 ระหว่างวันท่ี 4–6 มีนาคม 2562  
โดยให้ครูผู้สอนส่งข้อสอบถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ครูบางท่านได้มอบหมายครูคุมสอบแทนเนื่องจากไป 
ติดตามค่าโต๊ะงานราตรีเขียวเหลือง 
8. การกรอกคะแนนในระบบ SGS ครูณัฐกานต์แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ นักเรียนจบ 31 มีนาคม  
(ม.6 ไม่เกิน 4 เมษายน) จบรอบสอง 10 พฤษภาคม จ าหน่ายนักเรียนที่ไม่มีตัวตน 10 มิถุนายน 
9. การสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 2–3 มีนาคม 2562 โดย 
คณะกรรมการมีการประชุมท่ีห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก ในวันท่ี 1 มีนาคม 2562  
10. พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน(ป.พ.2) ช้ัน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 2 และ 4 
เมษายน 2562 ช่วงเช้า สถานท่ี ช้ันล่างอาคารกาญจนาภิเษก 
11. การประเมิน ObecQA เล่ือนไปประเมินช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

          4.2 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
     1. พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการในวันท่ี 10 มีนาคม 2562 ขอสมทบจาก 
     คณะครูเพ่ือด าเนินกิจกรรมคนละ 100 บาท ในการท ากิจกรรมให้ครูสวมชุดสภาพ เช้ิตสีขาว 
     2. ขอให้ครูท ากิจกรรมโฮมรูมในห้องเรียน 
     3. โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการสแกน QR code 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ (การเงิน-พัสดุ งานอาคารสถานที่) 
     1. การสรุป รายงานโครงการ ปีการศึกษา 2561 ให้ครูดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์โรงเรียน ส่งงาน    
     แผนงาน ภายใน 15 มีนาคม 2562 
     2. การเขียนเสนอโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2562  
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     3. แจ้งรายรับ-รายจา่ย การแสดงแสง สี เสียง งานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
     ประจ าปี 2562 ปีนี้มีการบริหารจัดการงบประมาณในการด าเนินการได้พอดีกับงบประมาณ 
     4. งานอาคารสถานท่ี ให้ครูที่ปรึกษาส ารวจห้องเรียนและโต๊ะเก้าอ้ีท่ีช ารุด แจ้งหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
     เพื่อขอซ่อมแซมในช่วงปิดภาคเรียน และขอใช้ห้อง 217 ปรับปรุงเป็นห้องเรียน ม.2/7  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     1. ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรโรงเรียนท่ีมีวันเกิดช่วงเดือน มีนาคม- 
     พฤษภาคม 

               2. โรงเรียนมีบุคลากรย้ายมาช่วยราชการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 1 คน คือ นางวรากร น่วมถนอม 
     3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และเล่ือนข้ันเงินเดือนครั้งที่ 1/2562 (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62) 
     ตามแบบประเมินท่ีได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรือ่งอื่นๆ  
5.1 ครูนิรามัยแจ้งรายรับ-รายจ่าย (ตามเอกสาร) งานราตรีเขียว-เหลือง 
5.2 ผ.อ.ประทิน ให้เปิดบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโดม 
5.3 เรื่องการสร้างซุ้มพระ ครูทวีศักดิ์ ได้เขียนแบบซุ้มพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
5.4 จากโครงการฟุตบอลดารา ปูหญ้าให้น้อง มีผู้บริจาคหญ้าให้สนามฟุตบอลโรงเรียน (ประมาณ 200,000  
บาท) โรงเรียนมอบหมายให้ครูมาโนช เป็นผู้ประสานงาน 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑8.00 น. 

    

 นางสาธร  ธูปพุฒซา             ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม              
นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


