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รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนขัติยะวงษา 
คร้ังที่  1/2563  วันจันทรท่ี์  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  เวลา  15.00  น.   

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
............................................................ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.20  น. 

ประธานที่ประชุม   นายสันติรัฐ  ไชยโย  ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม  49  คน 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสันติรัฐ  ไชยโย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 28 นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย ครูช านาญการพิเศษ 
2 นายสมพงษ์  ประภากรพิไล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 29 น.ส.สุภาภร  วิเศษปัสสา ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางนพมาศ  สุวรรณหาร ครูช านาญการพิเศษ 30 นายชัยชนะ  ย่ิงรัตนสุข ครูช านาญการพิเศษ 
4 นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ ครูช านาญการพิเศษ 31 นายกิตติ  แก้วกิจติ ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางจุฬาพรรณ  ชุมพล ครูช านาญการพิเศษ 32 นายสมคิด  เอ้ือมสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางกรองทอง  พลเย่ียม ครูช านาญการพิเศษ 33 น.ส.ชมพูนุท  จันทร์เทพย์ ครูธุรการ 
7 นายศุภชัย  ศรีจักรโคตร ครูช านาญการพิเศษ 34 นางทิวาพร  ลือโน ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียน 
8 นางพวงเพชร  นรทีทาน ครูช านาญการพิเศษ 35 น.ส.จิตรา  จริยมา ครูอัตราจ้าง 
9 น.ส.สุวิมล  วงศรีเทพ ครู คศ.1 36 น.ส.ธัญกาญจน์  บ ารุง ครูอัตราจ้าง 
10 น.ส.พัชรีภรณ์  จันทร์ค าภา ครผููช้่วย 37 น.ส.อุดมลักษณ์  บุตรสีใส ครูอัตราจ้าง 
11 น.ส.จุฑามณี  นิลผาย ครูช านาญการ 38 น.ส.ศศิธร  มองเพ ครูอัตราจ้าง 
12 นางสิริลักษณ์  กลางสุข ครูช านาญการพิเศษ 39 นายวีระพันธ์  วิชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง 
13 นางรัตนาวดี  ยนต์ดัน ครูช านาญการพิเศษ 40 MissLiu Le ครูอัตราจ้าง 
14 นางมัชฌิมา  โรแวน ครูช านาญการพิเศษ 41 นายณัฐรินทร์  นพศรีโรจน์  

15 น.ส.เทพนม  มูลสาร ครูช านาญการพิเศษ 42 น.ส.พัชรพรรณ  ดวงประทุม  

16 นางพรสวรรค์  นนทะภา ครูช านาญการพิเศษ 43 นายพงศกร  ภวภูตานนท์  

17 นางนันทิยา  อนันตา ครูช านาญการพิเศษ 44 น.ส.เมธินี  อินทมนต์ 

 

18 นายสมชาย  วงศ์เพชรศร ี ครูช านาญการพิเศษ 45 น.ส.อมรรัตน์  อุทัย 
19 นางตุ้มทอง  กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ 46 น.ส.สุวนัน  ไพรจิตร 
20 นางนาควดี  โสภาพล ครูช านาญการพิเศษ 47 นายศัตรานัย  ตอรบรัมย์ 
21 นางทิพย์  รุ่งบรรเทา ครูช านาญการพิเศษ 48 น.ส.สิริยา  ฤกษ์ใหญ่ 
22 น.ส.นิสาชล  กองปัญญา ครูช านาญการพิเศษ 49 น.ส.ณิชา  บุญยืน 
23 นางทัศนี  อาวรณ์ ครูช านาญการพิเศษ   
24 นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ   
25 นายรัตนสิทธ์ิ  สาระรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ   
26 นางจรี  พลค า ครูช านาญการพิเศษ   
27 นางครีภัทร  นัวร์ฌอง ครูช านาญการพิเศษ    

ผู้ไม่มาประชุม  3  คน    
1. นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ สาเหตุ  ขออนุญาต 
2. นายภูชิต    ธีรเมธโยธิน ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ สาเหตุ  ลากิจ 
3. นายชูศักดิ์   ปันต๊ะ  ต าแหน่ง  ครู  คศ.1  สาเหตุ  ลากิจ 

นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพคร ู
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม      
1. การลงนาม  (MOU)  ข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระหว่าง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกับข้าราชการครูทุกคน 
2. อวยพรวันเกิดครูและบุคลากรโรงเรียนขัติยะวงษา      

  เดือน  พฤศจิกายน 
2.1 7  พฤศจิกายน  2506 นางครีภัทร  นัวร์ฌอง 
2.2 11  พฤศจิกายน  2507 นางนันทิยา  อนันตา 
2.3 25  พฤศจิกายน  2506 นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย 

   เดือน  ธันวาคม 
2.4 3  ธันวาคม  2507 นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ 

 เดือน  มกราคม 
2.5 28  มกราคม  2520 น.ส.จุฑามณี   นิลผาย 
เดือน  กุมภาพันธ์ 
2.6 2  กุมภาพันธ์  2504 นางจรี    พลค า 
2.7 13  กุมภาพันธ์  2514   นายกิตติ   แก้วกิจติ 
2.8 16  กุมภาพันธ์  2506 นายรัตนสิทธิ์   สาระรัตน์  
2.9 20  กุมภาพันธ์  2505 นางทัศนี   อาวรณ์  
2.10 22  กุมภาพันธ์  2504 นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์  
2.11 28  กุมภาพันธ์  2507 นายทองใส   วีระษร 

3. ประธานท่ีประชุม  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินงานกิจกรรม 
 ในรอบปี  2562  ท่ีผ่านมาทุกกิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็น  งานผ้าป่าโรงเรียน  ,การแข่งขันทักษะวิชาการ ,  
 การทัศนศึกษา และการเข้าค่ายพักแรม 
4. ประธานท่ีประชุม  ขอขอบคุณอาหารว่างท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูจรี  พลค า  และคุณครู 
 จุฑามณี  นิลผาย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 

พบเพื่อนครู  โดยสรุปจากการประชุม คือ การท างานร่วมกันขอให้มีความระมัดระวังเพราะในบางครั้งอาจเกิดการ
เข้าใจผิดจนถึงขั้นการร้องเรียนกันก็ขอให้ด าเนินการด้วยความรอบคอบ แล้วจะสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็น
ปกติสุข 

1.2 เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา  เขต  27   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฝากจุดเน้นและนโยบาย  ปี 2563  เป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้  

1. CLASSROOM BASED 
2. BIG DATA 
3. ENGLISH LITERACY 
4. DIGITAL LITERACY 
5. ACTIVE LEARNING 



-13- 

Agenda Layout 
1)   -  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

-  โรงเรียนขนาดเล็ก 
2)   -  PM 2.5 

-  Novel Coronavirus 2019 
3)   Big Data 
4)   - ห้องเรียนพิเศษ 

-  ภาษาอังกฤษ 
5)   นโยบายเรียนอาชีวศึกษา 
6)   การสอบ  O-NET 
7)   การรับนักเรียน 
8)   งบประมาณ 2563/2564 
9)   โรงเรียนขยายโอกาสท่ีมีนักเรียนน้อย 
10) หลักสูตร 
11) ศูนย์ Test & Train 
12) จิตวิทยา 
13) การใช้สถานศึกษาเรื่องการเมือง 

  นอกจากจุดเน้นและนโยบาย ดังกล่าวแล้ว  ขอให้น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลนักเรียนให้ดี
ท่ีสุด  น าระบบโซเชียลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  และให้มีแนวทางในการป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

1.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการในปี 2563  จะท าให้ชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
1.4 การหักเงินเดือน  30 %  โดยมีกรณีท่ีน าเรื่องดังกล่าวไปฟ้องศาลปกครอง  ท าให้ศาลปกครองคุ้มครอง 

จึงท าให้การหักเงินเดือนต้องไม่เหลือน้อยกว่า  30 %  
1.5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนมีผู้เขียนย้าย  1  ราย  แต่มีผู้เขียนย้ายมา 

จากต่างเขตพื้นท่ี  400   ราย  และจากในพื้นท่ี  500  ราย 
1.6 การดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ที่ประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

3.1   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
   3.1.1 แนวปฏิบัติในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     เขียนแบบฟอร์มได้ท่ีงานแผนงานท้ังการจัดซื้อ/จัดจ้างในฉบับเดียวกัน  โดยในปีการศึกษา  
2563  จะออกคู่มือการปฏิบัติงานการเงินเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
   3.1.2 รายรับ – รายจ่าย  การจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนขัติยะวงษา  30  ธันวาคม  2562 
     รายรับ ณ  วันท่ี  27  มกราคม  2563  813,262  บาท  หักค่าใช้จ่าย  98,972  บาท  ยอด
คงเหลือ  714,290  บาท 
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   3.1.3 การยืมเงิน  ขอให้ท่านปรึกษารองนพมาศเพื่อด าเนินการล้างใบยืมให้จบในปีการศึกษา 2562 
   3.1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  จะด าเนินการให้เรียบร้อยให้ตรงกับแผน/
โครงการ/วัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มสารฯ/งาน 
   3.1.5  การเบิกจ่ายเงินให้ด าเนินการก่อนท่ีจะด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  หากเป็นเรื่อง
เบิกจ่ายเร่งด่วนขอให้ท่านปรึกษาได้ท่ีรองนพมาศ  สุวรรณหาร 
 ประธานที่ประชุมเพิ่มเติม  

1. การด าเนินงานการเงินและพัสดุ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการท่ีถูกต้องและรวดเร็ว 
2. ขอมติท่ีประชุมเรื่องการน าเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนขัติยะวงษา  30  ธันวาคม  2562   

   กลับคืนบัญชีโรงเรียนท่ีได้น าเงินมาด าเนินการในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์   
   จ านวน  52,170  บาท  ซึ่งตรวจสอบเอกสารท่ีแนบแล้วยอดตรงและใช้จ่ายในการวางศิลาฤกษ์ 
   จริง  มติท่ีประชุม  ให้น าเงินกลับบัญชีโรงเรียน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3.2  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
   3.2.1  ขอความร่วมมือหัวหน้าอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ช่วยส ารวจ  ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  
ให้ค าแนะน า  การใช้อาคาร  เสนอแนะงานอาคารสถานท่ีในการซ่อมบ ารุง 
  3.2.2  ขอขอบคุณครูท่ีปรึกษาท่ีอุทิศเวลา  ใส่ใจและเป็นท่ียินดีท่ีนักเรียนในห้องโฮมรูมลงพื้นท่ี
รับผิดชอบก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง  07.30 – 07.55  น. 
  3.2.3  ขอความร่วมมือคณะครูและบุคลากรท่ีคาดว่าจะลงจากอาคารเรียนเป็นคนสุดท้ายได้โปรดดึง
ประตูอาคารเรียนลง  อาทิ  อาคาร  3  อาคาร  2  กล่าวคือท่านท างานถึง  17.00  น.  เป็นต้นไป  นักการเรา     
มีภาระต้องกลับบ้านเพื่อท างานส่วนตัวจากนั้นบางคนต้องกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามกลางคืน   
  3.2.4  มาตรการโรงเรียนเรียนปลอดภัย  สืบเนื่องจากโรงเรียนเราสร้างมา  30  กว่าปี   ขอความ
ร่วมมือท่านเจ้าของห้องส านักงาน / ห้องกลุ่มสาระฯ ทุกห้อง  ก่อนกลับบ้านโปรดได้ถอดปล้ักไฟและปิดสวิทช์ไฟ
ห้องเรียนในช้ันท่ีท่านก ากับดูแล  บางครั้งห้องเรียนเปิดไฟท้ิงไว้เพราะนักเรียนรีบกลับบ้าน  อนึ่งระบบสายไฟฟ้า
ภายในเก่าช ารุดหลายจุด  อาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ก่อให้เกิดอัคคีภัยตามข่าวที่น าเสนอบ่อย ๆ 
 ประธานที่ประชุมเพิ่มเติม  
   การลงพื้นท่ี  ขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาก ากับดูแลนักเรียนและลงพื้นท่ีกับนักเรียน  และขอให้
ช่วยกันดูแลเรื่องขยะในห้องเรียนด้วย  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3.3  กลุ่มบริหารวิชาการ 
          3.3.1.  การนิเทศภายใน (coaching) กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการนิเทศ(coaching) การจัดการ
เรียนการสอนของคณะครูเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ระหว่างวันท่ี 11-21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 คุณครูท่านใดท่ีไม่ได้รับการนิเทศตามปฏิทินให้
แจ้งคณะนิเทศเพื่อเข้าเย่ียมท่านต่อไป 
          3.3.2.  ในภาคเรียนท่ี 2/2562 นี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
คุณภาพกับนักเรียนและครูผู้สอน กลุ่มบริหารวิชาการจึงให้คณะครูทุกท่านด าเนินการต่อไปนี้ 
                 1)  ระบบ SGS เปิดระบบ 2 ช่องแรก (คะแนนก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาค) วันท่ี 
24-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นรอบสุดท้าย 
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           2)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจรายการหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 1 / 2563 ส่งกลุ่ม
บริหารวิชาการ ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
    3)  ขอความอนุเคราะห์นักเรียนบริจาคหนังสือเรียนจากนักเรียนเพื่อจะได้น าไปใช้ในปีต่อไป 
 3.3.3  เรียนแจ้งคณะครูทุกท่าน ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ ในภาคเรียนท่ี 2/2562 
ดังนี้ 

1. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ คนละ 1 วิชา และโครงการสอนวิชาอื่น 
2. โครงการสอนชุมนุม 
3. โครงการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ,ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 
4. แผนการจัดการเรียนรู้และปพ.5 โรงเรียนต้านทุจริตทุกห้องเรียน 

  โดยขอให้ด าเนินการส่งในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 
 3.3.4  ปฏิทินวิชาการ 

- วันท่ี 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ติวเข้ม ม.6 
- วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562  สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง  ม.1 และ ม.2 
- วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซ้อมรับ ปพ.1 ม.3 และม.6  
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมเรียนต่อ ม.4  
- วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พิธีรับใบประกาศนียบัตรและ ปพ.1 ม.3 และม.6 
- วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
- วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
- วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 สอบ O-NET นักเรียนช้ัน ม. 6 
- วันท่ี 3-5 มีนาคม พ.ศ.2563 สอบปลายภาค 2/2562 
- วันท่ี 9-13 มีนาคม พ.ศ.2563 กรอก SGS 2 ช่องหลัง (คะแนนหลังกลางภาคและคะแนน 
- วันท่ี 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 รับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 
- วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2563 รายงานตัว และสอบวัดความรู้ ม.1 ปีการศึกษา 2563 
- วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2563 รายงานตัว และสอบวัดความรู้ ม.4 ปีการศึกษา 2563 
- วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2563 มอบตัวนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 

3.3.5  ตามท่ีโรงเรียนขัติยะวงษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ( world-class  
standard school) รุ่นท่ี 3 มีเป้าหมาย  ด้านนักเรียน เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานสากลโรงเรียนจึงแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัล ScQA   (School Quality Award) ในปีการศึกษา 2563  โดยมีการประเมินตามหัวข้อ 7 หมวดได้แก่  
  1.  การน าองค์กร (Leadership)  
  2.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
  3.  การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus)  
  4.  การวัด  การวิ เคราะห์  และการจัดก ารความรู้  (Measurement, Analysis and 
Knowledge Management)  
  5.  การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus)  
  6.  การจัดการกระบวนการ (Process Management)  
  7.  ผลลัพธ์ (Performance Results)  
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 ซึ่งต้องจัดท าเอกสารในการประเมินคือ โครงร่างองค์กร (Organization Profile) จ านวน 10 
หน้า และรายงาน 7 หมวด จ านวน 100 หน้า ท้ังนี้โรงเรียนได้จัดท าค าส่ังผู้รับผิดชอบ ท้ัง 7 หมวดแล้ว ในการ
จัดท าเอกสารจะแจ้งก าหนดเวลาท่านอีกครั้งหนึ่ง  และในปีการศึกษา 2563 จะจัดท าโครงการสอน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
  ฝากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์  ด าเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  โดย
โรงเรียนจะด าเนินการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 3.3.6  การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนท่ี ติด 0 ร มส. มผ. ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลโดยเคร่งครัด 
 3.3.7  เรื่องจากศูนย์วิชาการ ,งานวัดผล ,งานทะเบียน ,งานแนะแนว 
     งานวัดผล   

1. แจ้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน  ในวันท่ี  20  กุมภาพันธ์  2563 
2. ส่งข้อสอบปลายภาคและเวลาเรียนไม่ถึง  80%  ขอให้ด าเนินการภายในวันท่ี  24 – 25  

กุมภาพันธ์  2563 
3. ส่งผลการเรียนซ้ า  ในวันท่ี  29  กุมภาพันธ์  2563 

 ประธานที่ประชุมเพิ่มเติม 
1. การส่งแผนการจัดการเรียนรู้  โดยเลือก 1 วิชาหลักท่ีสอน  และให้ท าเป็นแผนปัจจุบัน  วิชาอื่นให้

ท่านส่งก าหนดการสอน/โครงการสอน 
2. การนิเทศการสอน เป็นการดีท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
3. การวัดและประเมินผล  ในแต่ละห้องอาจใช้วิธีการวัดท่ีหลากหลายเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมี

ความสามารถท่ีแตกต่างกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3.4  กลุ่มบริหารงานบุคคล      
   3.4.1  แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ 
       -  เขียนแบบฟอร์มขอไปราชการ โดยแนบส านาต้นเรื่องทุกครั้ง 

* การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเขียนขออนุญาตและแนบ Google Map  
* การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการเขียนขออนุญาตท่ีงานยานพาหนะ 
* การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจ าทางกลับมาเขียนรายงาน 

       -  เมื่อกลับมาต้องเขียนรายงานการเดินทางไปราชการทุกครั้ง 
3.4.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน 

1. การมาสาย 
งานกิจการนักเรียนด าเนินการตักเตือนนักเรียน เชิญผู้ปกครอง ท าความเข้าใจเพื่อให้ 

นักเรียนแก้ไขพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน 
2. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  มีแบบฟอร์มให้ท่านเขียนท่ีห้องงานบุคคล 
3. นักเรียนท่ีท าผิดระเบียบหากคุณครูท่านใดพบเห็นสามารถตักเตือนและเขียนแบบรายงาน 

พฤติกรรมได้ท่ีห้องกิจการนักเรียนเพื่อทางฝ่ายจะด าเนินการต่อไป 
4. การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน  ทางฝ่ายได้สอบถามผู้ปกครองในเรื่องดังกล่าวท่านยินดี 

ให้ความร่วมมือท าข้อตกลงเพื่อไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในทางท่ีไม่เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่ังอาหาร ส่ัง
ของ ต่าง ๆ  
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 ประธานที่ประชุมเพิ่มเติม 
1. พฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึ่งประสงค์  ฝากให้ครูท่ีปรึกษาก ากับดูแลใกล้ชิด และขอให้คุณครูทุกคน

ช่วยกันในเรื่องพฤติกรรมนักเรียนไม่ใช่เฉพาะครูท่ีปรึกษา  และขอให้ท่านอย่าท้ิงคาบสอนหรือปล่อย
ก่อนเวลา 

2. การจัดท าคู่มือครูท่ีปรึกษาและคู่มือนักเรียน 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  3  ท่าน  คือ  คุณครู 

ตุ้มทอง  กล้าหาญ , คุณครูกรองทอง  พลเยี่ยม , คุณครูชุติพนธ์  สูงสันเขต  มอบงานบุคคลรวบรวมข้อมูลจากผู้
เกษียณว่าท่านต้องการเดินทางไปท่ีใดและด าเนินการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ   
5.1 คุณครูทัศนี  อาวรณ์   แจ้งเรื่องขบวนแห่งานบุญผะเหวด  โดยจะท าการฝึกซ้อมในวันท่ี     

21  กุมภาพันธ์  2563  และขอความอนุเคราะห์ประธานกรรมการแต่ละขบวนส่งรายช่ือครูดูแลเรื่องการฝึกซ้อม  
การดูแลนักเรียนในตอนกลางคืน  การรับชุด  การดูแลนักเรียนระหว่างร่วมขบวน  และการดูแลนักเรียนในการ
กลับบ้าน  โดยทางจังหวัดประสานงานมาให้ทุกขบวนไปถึงจุดเริ่มขบวนในเวลา  08.00  น.  ในส่วนนักเรียนนัด
หมายพบกันเวลา  06.00  น.  เพื่อแต่งตัวร่วมขบวนขอให้คุณครูมาดูแลด้วย 

5.2 ขอบคุณนิสิตฝึกประสบการณ์และขอช่ืนชมท่ีมีความต้ังใจท่ีท าหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
5.3 คุณครูสมคิด  เอื้อมสุวรรณ   แจ้งเรื่อง 

1) นักเรียนท่ีไม่มาเข้าค่ายพักแรม  ขอให้ผู้ก ากับด าเนินการซ่อมตามท่ีท่านเห็นสมควร  และการ 
 แต่งกายยังแต่งกายในเครื่องแบบเช่นเดิม   ท่านใดยังไม่ส่งรายช่ือขอให้ด าเนินการส่งให้เรียบร้อย 

2) ผลการแข่งขันกีฬาร้อยเอ็ดเกมส์  ประเภทกีฬาแบตมินตัน  โรงเรียนขัติยะวงษาส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันประเภทกีฬาแบตมินตัน  รุ่นอายุ 15 ปี และ18  ปี  ผลการแข่งขันดังนี้    

- 6  เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  และ  7  เหรียญทองแดง  
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  10  รางวัล  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ   3  รางวัล 

3) คุณครูครีภัทร  นัวร์ฌอง  หัวหน้างานพยาบาล ขอขอบคุณคุณครูชมพูนุท  จันทร์เทพย์   ท่ี
บริจาคไม้เท้าเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ท่ีห้องพยาบาล 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.15  น. 

                  
     (นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์)      (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)  
          ผู้จดบันทึก/พิมพ์                     ผู้ตรวจทาน
  

  
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


