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ระเบียบวาระการประชุมครูและครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วัน พุธ  ที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
เวลา  ๑๒.๓๐  น 

 
ณ  ห้องประชุมเพชรชมพู (อาคารสีชมพู) 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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ระเบียบวาระการประชุมครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
คร้ังที่  ๓ /๒๕๖๑ 

วัน พุธ ท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู (อาคารสีชมพู) 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ...................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๖  กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมเพชรชมพู (อาคารสีชมพู)  
(เอกสารแนบ ๒) 

   ...................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

๓.๑  การท าผลงานหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะแนวใหม่ 

   ...................................................................................................................................... 
๓.๒  โครงการอาหารกลางวัน  

   ...................................................................................................................................... 
๓.๓  โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)   

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

๓.๔  การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ...................................................................................................................................... 

๓.๕  การนิเทศติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบ ONET 
   ...................................................................................................................................... 

๓.๖  การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารอบ  ๔ 
   ...................................................................................................................................... 

๓.๗  การวิจัยในช้ันเรียน  
   ...................................................................................................................................... 

๓.๘  การจัดท าโปรแกรมวัดผลและประเมินผล 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

๓.๙  โรงเรียนคุณธรรม   
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
   ...................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วัน พุธ ท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู (อาคารสีชมพู) 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร   ๒.  นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา  
๓.  นางสาวนภา  ไตรภูมิ    ๔.  นางประนอม  รัตนะรัต  
๕.  นายชาคริต  สิมล้ิม    ๖.  นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ 

๗.  นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล    ๘.  นางสาวมลฤดี   วงค์รอบ 

๙.  นางศุภนุช อ้วนเจริญสุข    ๑๐. นายสันต์  คาวีรัตน์  
๑๑.  นางสาวอารยา สอนวงษ ์   ๑๒. นางมุทิตา  ฟักน่วม 

๑๓.  นางสาวยุวดี นุตกลาง    ๑๔. นางศิริพร  เจติยวรรณ 
๑๕.  นางอัญชลี  คณานับ    ๑๖. นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง 

๑๗.  นางสาวนันทวดี ข ามี    ๑๘. นายมนตรี  จันทร์แสงสุก 
๑๙.  นางสาวปวิตรา เกษมสุข    ๒๐. นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข  
๒๑.  นายวรวุฒ ิ  กฐินเทศ    ๒๒. นางสาวพิกุล   ว่องไว 
๒๓.  นายภูวดล  ขันค ามาละ   ๒๔. นางสาวณีรนุช กุมผัน 

๒๕.  นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี    ๒๖.  นางวรัทยา  บับพาน  
๒๗.  นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี     ๒๘. นายเอกนรินทร ์ เผือกผ่อง 

๒๙.  นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ ์   ๓๐.  นางสาวสินี  สุวรรณเมศ   

๓๑. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย   ๓๒.  นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ   

๓๓. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย    ๓๔.  ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย    

๓๕. นางสาวณฐมน แสงนาค    ๓๖.  นางสุรัตนา  แสงศิลา 

๓๗. นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง   ๓๘.  นางสุกัญญา สุดแสงพันธ์     
๓๙. นางณัฐธยาน์ สิขเรศ    ๔๐.  นางสาวสุกัญญา เทียนเงิน   
๔๑. นางสาวสุกัญญา เทียนเงิน   ๔๒.  นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง    
๔๓. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์   ๔๔.  นายธาราพันธ์ สุขส าราญ   
๔๕. นายวุฒิชัย  ใจเหิน    ๔๖.  นางสาวพัชรมน สุขศิริ    
๔๗. นางสาวไพลิน บุตรลพ    ๔๘.  นางสาวอรอนงค์ รัตนะ    
๔๙. นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม   ๕๐.  นางสาวอุษา เขียวงาม   
๕๑.  นางมาลี  กุศลส่ง     ๕๒.  นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน ์    
๕๓.  นายรณรงค์  หมัดมุด    ๕๔.  นายประพันธ ์   ขันสุวรรณ   
 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวทยิดา  เลาเฟย  (ลาคลอด)   ๒. นายศราวุธ  บุญส่ง  (ลาป่วย) 
๓.  นายจามร จิตรบุญมา  (ลากิจ) 
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เร่ิมการประชุม  ๑๒.๓๐  น 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๖  กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมเพชรชมพู (อาคารสีชมพู)  
(เอกสารแนบ ๒) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

๓.๑  การท าผลงานหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะแนวใหม่ 

   -  ระยะเวลา 
   -  ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (ตารางสอน) PLC 
   -  การไม่ถูลงโทษทางวินัย  จรรยาบรรณ 
   -  การอบครู  (คูปองครู) 
   -  ผลของการปฏิบัติงาน  ๓  ด้าน  ๑๓  ตัวชี้วัด  ให้นับเป็นปีการศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒  โครงการอาหารกลางวัน  (เอกสารแนบ) 
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มติที่ประชุม เสนอให้จ้างให้บุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

๓.๓  โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)   
 ๑.  ใหโ้รงเรียนจัดซื้อจัดจ้าง โดยค านึงถึงหลักให้นักเรียนได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพทาง 

โภชนาการสูงท่ีสุด 
๒.  การจัดส่งนม โรงเรียนควรควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมตาม 

ชนิดของนม  
๓.   ผู้รับผิดชอบควรควบคุมดูแลการบริโภค ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพ 

ครบทุกคน ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละวัน  
๔.  ควรติดตามประเมินผล โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๔  การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   มีจ านวน  ๑  ราย  ได้แก่  นางวรัทยา  วรทรัพย์โภคิน  ย้ายสถานศึกษาไปด ารงแหน่งท่ี  
จังหวัดมุกดาหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๕  การนิเทศติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบ ONET 
   ในภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  ได้มีการสอบ  ONET  ดังนี้ 
   -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  สอบวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
   -  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  สอบวันท่ี  ๓ – ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
   -  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  สอบวันท่ี  ๓ – ๔  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๓.๖  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  ๔ 
ระหว่างเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑ – เดือน  มกราคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๗  การวิจัยในช้ันเรียน   ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรม  การนิเทศ  ขอให้คณะครูทุกท่านส่ง 
เอกสารในวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๘  การจัดท าโปรแกรมวัดผลและประเมินผล 
 ด้วยงานวัดผลและประเมินผลได้มีการจัดท าโปรแกรมเพื่อกรอกคะแนนและผลการเรียน 

ของนักเรียนในภาคเรียน  ๑/๒๕๖๑  โดยมีก าหนดส่งเอกสารและหลักฐานดังนี้ 
 -  ปิดระบบการกรอกคะแนน  ในวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 -  ส่ง ปพ.๕  ระดับมัธยมศึกษา  ในวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 -  ก าหนดปริ้น  ปพ.๖  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เพื่อให้ท่านผู้อ านวยการลงนาม 

อนุมัติผลการเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๙  โรงเรียนคุณธรรม   
   ขอความร่วมมือให้ครูประจ าช้ันจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมในห้องเรียน  เพื่อประเมิน
ระดับ  ๑  ดาว  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
   -  การเรียนภาษาอังกฤษ 
   -  การใช้ส่ือการเรียนโดยใช้  คิวอาร์โค๊ต 
   -  การขับเคล่ือนพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
   -  การขอความร่วมมือครูประจ าช้ันกรอกน้ าหนัก – ส่วนสูง  ในระบบ SMSS   
   -  การแต่งกายชุดไทยในวันศุกร์ให้จัดท าแบบสอบถามโดยใช้ Google ฟร์อม   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
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     ลงช่ือ    ผู้รายงานการประชุม 

                ( นางสาวไพลิน  บุตรลพ ) 
 

 

 

ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 ( นางเพ็ญนี  เหมะ) 
              ครู  คศ.๓ 

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
 
  

     ลงช่ือ        
                                        ( นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 


