๑

ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน ตุลาคม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

วาระการประชุมครู ประจาเดือนตุลาคม
ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
..............................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ กำหนดกำรปิด – เปิด ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
๑.๒……………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๓……………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๔ ……………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่สืบเนือ่ ง
โรงพยำบำลหล่มสัก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคีมหำกุศล เพื่อพัฒนำโรงพยำบำลหล่มสัก
งบประมำณ 60,000,000 บำท
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
๔.๑ สานักงานผู้อานวยการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
๔.๒ กลุ่มบริหารวิชาการ
- ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (เอกสำรแนบ หน้ำ ๑๑)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
๔.๓ กลุ่มบริหารบุคคล
๔.๓.๑ งานบุคคล
- ประกำศรับสมัครครูอัตรำจ้ำง จำนวน ๒ อัตรำ
๑) วิชำเอกฟิสิกส์
๒) วิชำเอกดนตรีไทย
๔.๓.๒ งานปกครอง
๑) เวรประจำวันช่วงปิดภำคเรียน
๒) เวรประจำวันยำมรักษำกำรณ์

๓

๔.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
๔.๕ กลุ่มบริหารงบประมาณ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
๔.๖ สานักงานกิจการนักเรียนประจา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๖ อื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

๔

รายงานการประชุมครู ประจาเดือนสิงหาคม
ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
..............................................................................................
ผู้เข้าประชุม ๕๐ ท่าน
ที่
ชื่อ
๑ นายจงรัก
๒ นายประสิทธิ์
๓ นางสุจีลักษณ์
๔ นายนิรันดร
๕ นางพัทรส
๖ นางนาที
๗ นายปรีชา
๘ นายประยุกต์
๙ นางสาววิชิตา
๑๐ นางรัชนี
๑๑ นายธิติสรณ์
๑๒ นางสาวรติพร
๑๓ นายชัชนท
๑๔ นายรณชัย
๑๕ นายสมาน
๑๖ นางลัดดาวัลย์
๑๗ นางสาวสุดสงวน
๑๘ นางสาวสุมาลี
๑๙ นางสกุลดารา
๒๐ นางจุรีพร
๒๑ นายงเตือนใจ
๒๒ นางคาสอน
๒๓ นางวันเพ็ญ
๒๔ นางมันทนา
๒๕ นางนารี
๒๖ นายอนุสิษฐ์
๒๗ นางสาวพจนารถ
๒๘ นางสาวรัชฎาภรณ์
๒๙ นางนันทิยา
๓๐ นายมณชัย
๓๑ นางนิตยา

สกุล
เกตแค
ศิริเจริญสุข
จิระเดชประไพ
ลี้เหมือดภัย
ศรีทอง
เทียนเหลือ
พึ่งบัว
จิระเดชประไพ
โฉมอุดม
เหลืองทอง
ศรีธาดา
สีสายคา
รีรมย์
ปราชม
ดอนชมไพร
ดอนชมไพร
แสงก้อน
บัวพรวน
กองแก้ว
ศรีธาดา
สัจวาท
โสมทิพย์
จุดาศรี
ผุยผัน
ผิวจันทร์
จิตจานงค์
แก้วยศ
บุญประเสริฐ
คาสิงห์
กองเงิน
แก่นนาค

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หมายเหตุ

๕

ที่
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อ
นางวิไลวรรณ
นางสาวนิตยา
นางสาวสิริภา
นายอุเทน
นางสาวสกุณา
นางสาววีรยา
นางสาวจง
นายกศิชา
นางสาอรววราภรณ์
นางสาวสุธาสินี
นายธนกฤต
นางอรัญญา
นางรุ่งนภา
นายธรรมรัตน์
นายนพพร
นายรัฐภูมิ
นางสาวสุนิษา
นางสาวณัฐวรรณ
นางสาวกนกทิพย์

สกุล
จันทิพย์
น้อยนันท์
สงคราม
ทักคุ้ม
แก้วทะ
ตันอุดม
ศักดิ์ชัยเจริญกุล
สะดา
สุนลี
เสือดี
โชตินพรัตน์
ลาดเลา
สิงห์อาพล
เบ้าชารี
จันทะคุณ
เอี่ยมรอด
อาจล้อม
ปอสิงห์
ตาเห็น

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้สอน
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

หมายเหตุ

ผู้ไม่เข้าประชุม ๒๗ ท่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ
นายคมสัน
นายเสนาะ
นางนฤมล
นายนพดล
นายสาธิต
นายวินัย
นางสาวตรึงใจ
นายวีระพันธ์
นางวงษ์รัตน์
นางนาทกัญญา
นางรัตมณี
นายไพรัชต์
นายประชุม

สกุล
สีป้อ
อั้งเอย
ลู่ทอง
จันทิพย์
สีสด
ไล้สมบูรณ์
เกียรติกิตติกุล
เกตุพันธุ์
เพชรบูรณ์
นงภา
แสงสีดา
จันทร์ทิพย์
เหล่าแช่ม

ตาแหน่ง
ครู
รองผู้อานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หมายเหตุ
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ลาป่วย
ขออนุญาต
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ขออนุญาต

๖

ที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชื่อ
นางสาวนวพรรณ
นางสาวพูลวดี
นางสาวสุปราณี
นางสาวจิราภรณ์
นางเตือนใจ
นายธนกฤต
นายสุรพงษ์
นายภานุพงษ์
นางสาวอุไรวรรณ
นายธีรพล
นายอนุวัฒน์
นายสายรุ้ง
นายรณชัย
นางสาวเสาวลักษณ์

สกุล
ไฝ่จันทร์
หล่อวิลัย
แก้วดู
หล้าน้อย
อินทรศักดิ์
โชตินพรัตน์
วงคาอุย
เทืองน้อย
เรืองศรี
โมฆรัตน์
นาวิชา
เกตุหมู
หลานท้าว
ศรีจันทรา

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานธุรการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

หมายเหตุ
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ไปราชการ
ลาคลอด
ลาป่วย

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้อานวยการ จงรัก เกตแค ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้
..............................................................................................
ก่อนระเบียบวำระประประชุม
๑. เยี่ยมไข้
บุตรครูอรัญญำ ลำดเลำ ๒. บิดำครูสุดสงวน แสงก้อน ๓. ครูสิริภำ สงครำม
๒. แสดงควำมยินดีกับคุณครูแสดงผลงำนนวัตกรรมและงำนวิจัย ผู้บริหำร ครู โรงเรียนกำญจนำภิเษก
วิทยำลัย เพชรบูรณ์ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑)
๑. นำงวิไลวรรณ จันทิพย์
เหรียญเงิน
๒. นำงสำวสุปรำณี แก้วดู
เหรียญทอง
๓. นำงสำวจง ศักดิเจริญชัยกุล
เหรียญเงิน
๔. นำยรณชัย ปรำชม
เหรียญทอง
๕. นำงวันเพ็ญ จุดำศรี
เหรียญทอง
๖. นำงนำทกัญญำ นงภำ
เหรียญเงิน
๓. แสดงควำมยินดีวันเกิด เดือนกันยำยน
ครูวันเพ็ญ จุดำศรี ครูคำสอน โสมทิพย์ ครูมันทนำ ผุยผัน ครูสกุณำ แก้วทะ
ครูประยุกต์ จิระเดชประไพ ครูนิรันดร ลี้เหมือดภัย ครูภำนุพงษ์ เทืองน้อย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ กำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วันที่ ๗ – ๙ กันยำยน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม.
- วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ออกเดินทำง จำกโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์
เวลำ ๐๘.๐๐ น. กำรแต่งกำย ตำมอัธยำศัย

๗

- วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๑ ชุดสูทโรงเรียน สวมเสื้อสีเหลือง สพม ๔๐ ปี ๖๑
ภำคกลำงคืน งำนเลี้ยง ชุดสวยงำม
- วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ออกจำกที่พัก เวลำ ๐๘.๐๐ น
- วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยกำร ครูสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูวิไลวรรณ
จันทิพย์ ครูจุรีพร ศรีธำดำ ประชุมทำแผนต่อ
๑.๒ คณะครูที่ไม่ได้ไปอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑
ให้มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมปกติ
๑.๓ กำรอวยพรวันเกิดของคณะครู
๑.๔ วันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๑ กำรประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรี ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎเพชรบูรณ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอำจจะเข้ำโรงเรียนฯ
เพื่อดูโครงกำรห้องเรียนกีฬำ ให้เตรียมข้อมูลรำยงำน
ถ้ำเข้ำโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ตัวชี้วัด เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ให้ดูควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ รูปพระเทพฯ ห้องเรียน ห้องน้ำ
ฝำกทุกท่ำน ทุกกลุ่มงำน เตรียมพร้อม ดูแล
๑.๕ กำรคัดเลือกโรงเรียนพระรำชทำน และนักเรียนพระรำชทำน มอบกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนพระรำชทำน ไม่พร้อมส่ง
แนะแนว ส่งนักเรียนพระรำชทำน ๒ คน
- เด็กหญิงพรรณวษำ มำดี
- นำงสำวสุจิตรำ มำดี
ฝำกครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนด้วย
๑.๖ โรงเรียนได้รับหมำยศำล โจทย์ ร้ำนพิศำลวุฒิ กับโรงเรียนฯ วันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑
หนี้ ๒ ล้ำน เบิกจ่ำย ๕ งวด ตำมเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ่ำย ๕ แสน
เอกสำรดำเนินงำนไม่พร้อม มอบ รองผู้อำนวยกำรทั้ง ๒ ท่ำน ถ้ำไม่สะดวก
มอบครูสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ตำมหน้ำที่ ไปไกลเกลี่ยหนี้ กำรจ่ำย เป็นคำสั่งของศำล
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่สืบเนือ่ ง
๓.๑ ผ้ำป่ำ โรงพยำบำลหล่มสัก มอบกลุ่มบริหำรทั่วไป
ครูเตือนใจ สัจวำท ให้นักเรียนช่วยทำบุญ
ผู้อำนวยกำร
เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองช่วยทำบุญ
๓.๒ นักเรียนไม่เข้ำเรียน ครูผู้สอน แจ้งฝ่ำยวัดผล วิชำกำร และให้ฝ่ำยวัดผลวิชำกำร แจ้งผู้ปกครอง
๓.๓ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล อบรมที่โรงเรียนเพชรพิทยำคม มอบ
ครูสกุลดำรำ กองแก้ว ครูสิริภำ สงครำม ครูสุดสงวน แสงก้อน เข้ำอบรม
สพฐ. จะให้ประเมิน เร็ว
๓.๔ กำรทิ้งขยะงำนปกครองดำเนินกำรอย่ำงไร
ครูพัทรส ศรีทอง กำรทิ้งขยะตอนนี้ดีขึ้น
นักเรียนไม่เข้ำแถว ครูทำอย่ำงไรต่อ
๓.๕ กลุ่มบริหำรทั่วไป ห้องน้ำ ห้องที่ไม่ได้ใช้ ให้ปิด
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๓.๖ กลุ่มบริหำรงบประมำณ ให้ติดตำมหนี้นักเรียนค้ำงชำระค่ำเทอม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ สานักงานผู้อานวยการ
๔.๒ กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูสกุลดำรำ กองแก้ว ๔.๒.๑ ขอบคุณคณะครูที่เสนองำนนวัตกรรมวิจัย ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม
๔.๒.๒ สรุปกำรแข่งขันนวัตกรรมวิจัย ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม
วันที่ ๙ – ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๑
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวน ๘ ทีม
ผลกำรแข่งขัน เหรียญเงิน
จำนวน ๑ เหรียญ
เหรียญทองแดง
จำนวน ๔ เหรียญ
เข้ำร่วม
จำนวน ๓ เหรียญ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน ๑๒ ทีม
ผลกำรแข่งขัน เหรียญทอง
จำนวน ๔ เหรียญ
เหรียญเงิน
จำนวน ๑ เหรียญ
เหรียญทองแดง
จำนวน ๕ เหรียญ
เข้ำร่วม
จำนวน ๒ เหรียญ
ผลกำรแข่งขัน
กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ ครูวิไลวรรณ จันทิพย์
เหรียญเงิน
กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ ครูสุปรำณี แก้วดู
เหรียญทอง
กลุ่มสำระฯ สังคมฯ
ครูรณชัย
ปรำชม
เหรียญทอง
กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ ครูวันเพ็ญ จุดำศรี
เหรียญทอง
กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ ครูจง ศักดิ์เจริญชัยกุล เหรียญเงิน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ครูนำทกัญญำ นงภำ เหรียญเงิน
๔.๒.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
๑) ระดับภำค แข่งขันวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ จังหวัดพะเยำ
๒) ระดับโซน แบ่งเป็น ๓ โซน
- ระดับโซน ๑
- ระดับโซน ๒ โรงเรียนประถม จำนวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนมัธยม
- ลงทะเบียน วันที่ ๕ – ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๑ ครูอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์
เป็น Admin
- สถำนที่ แข่งขัน วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๑
โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม,
โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม
โรงเรียนกำญจนำฯ สถำนที่แข่งขัน กิจกรรมพัฒนำ ผู้เรียน, ศึกษำพิเศษ,
ลูกเสือ – เนตรนำรี
๓) หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ส่งรำยชื่อครู-นักเรียน ภำยในวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๑
๔.๒.๔ ตรวจสอบ ข้อสอบปลำยภำค
- กำรสอบปลำยภำคเรียน
- เวลำสอบปลำยภำค
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- กำรกรอกคะแนน SGS และส่งผลกำรเรียน
ผู้อำนวยกำร ให้จัดบอร์ด นักเรียน ครู ที่เสนองำนนวัตกรรมวิจัย ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
นครปฐม เพื่อชื่นชม
๔.๒.๕ กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๑
กำหนดกำร
- เวลำ ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน ตึก C
- เวลำ ๑๓.๐๐ น. พบครูที่ปรึกษำที่ห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เลือกเครือข่ำยผู้ปกครอง
- เวลำ ๑๔.๐๐ น. พบผู้อำนวยกำร
ครูนิตยำ น้อยนันท์ สำรวจรำยวิชำ สอบปลำยภำคเรียน
กำรกรอก sgs ยกเลิก bookmark และ ปพ ๕ ปริ้นจำก sgs ส่ง ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑
สอบปลำยภำคเรียน ๒๕-๒๘ กันยำยน ๒๕๖๑
ผู้อำนวยกำร
สอบปลำยภำคเรียน ให้สอบถำม สพม ๔๐ ก่อน
ครูนิตยำ น้อยนันท์ ให้ที่ครูที่จะปรับแก้ข้อสอบปลำยภำค รับข้อสอบ และจะดำเนินกำรผลิตต่อไป
นักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบ ๘๐ % ให้ส่งรำยชื่อภำยในวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑ ที่ฝ่ำย
วิชำกำร นักเรียนที่ติด ๐, ร ให้ครูติดตำมนักเรียน แก้ได้ตลอดทั้งภำคเรียน
ให้ครูประกำศคะแนนเก็บ ให้นักเรียน ก่อน ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๑
๔.๓ กลุ่มบริหารบุคคล
๔.๓.๑ งานบุคคล ครูสมำน ดอนชมไพร
- กำรลำ และลงเวลำปฎิบัติหน้ำทีรำชกำร
ให้ครูตรวจสอบกำรลำ ลำเกิน มำสำย ที่งำนบุคคล เพรำะจะมีผลต่อกำรเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ถ้ำมำสำยให้เขียนบันทึกข้อควำม มีหลำยท่ำนที่มำสำย
- กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑)
ให้ส่งเอกสำรประกอบกำรเลื่อนเงินเดือน ภำยใน วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๑
๑. รำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำร ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. สมุดบันทึกควำมดี ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๔. งำนวิจัยในชั้นเรียน ส่งกลุ่มงำนวิจัย
๕. กิจกรรมชุมนุม ส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๖. สมุดนิเทศกำรเรียนกำรสอน ส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๗. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กำรคัดเลือก รองผู้อำนวยกำรดีเด่นเบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
นำงสกุลดำรำ กองแก้ว
- กำรคัดเลือก ครูดีเด่นเบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
นำยประยุกต์ จิระเดชประไพ
นำยรณชัย ปรำชม
นำงรัชนี
เหลืองทอง
นำงลัดดำวัลย์ ดอนชมไพร
- กำรทำ Logbook งำนบุคคลได้ลิงค์ใน line กลุ่มโรงเรียน
ผู้อำนวยกำร
กำรไปกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วันที่ ๗ – ๙ กันยำยน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม. เรื่อง กำรทำ Logbook

๑๐

กำรลำ ให้ครูเขียนใบลำ มำสำยเกินและกลับก่อนเวลำ ให้เขียนบันทึก อย่ำงมีเหตุผล
- กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรอบ ๖ เดือน ควำมดีควำมชอบ ๐.๕ ขั้น ๑.๐ ขั้น ๑.๕ ขั้น
ไม่ได้เลื่อน ลดขั้นเงินเดือน
๔.๓.๒ งานปกครอง
๔.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป
๔.๕ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูที่จะเบิกวัสดุอุปกรณ์ ที่ทำกิจกรรมกับนักเรียน ให้เบิกก่อน ๕ วัน ผ่ำนพัสดุ
โรงเรียน
โรงเรียนเป็นสนำมแข่งขันกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซน ๒
๔.๖ สานักงานกิจการนักเรียนประจา
ผู้อานวยการ
วันเสำร์ตอนเช้ำ นักเรียนเรียนเสริมพิเศษ ตอนบ่ำยกลุ่มสนใจ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ อื่น ๆ
ครูสุดสงวน แสงก้อน - ขอมูลประวัติ กำรโยกย้ำย กำรเข้ำอบรม พร้อมสำเนำเกียรติบัตรกำรอบรมคูปอง
ของคณะครู เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ ส่งวันที่ ๑๕ กันยำยน นี้
ครูสกุลดำรำ กองแก้ว - ประชำสัมพันธ์งำนอุ้มพระดำน้ำ และรำถวำยพระพุทธมหำธรรมรำชำ วันที่ ๗ ตุลำคม
ผู้อำนวยกำร
- กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คุณหมิง ประเทศจีน ครูวีรยำ ตันอุดม วันที่ ๙-๒๙ ตุลำคม ๖๑
- กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ประเทศเวียดนำม ไม่มีนักเรียนไป
- ตัวแทนบอลเลย์บอล นำงสำวประกำยกำนต์ ศรนำรำยณ์ เป็นทีมของ สพฐ,
- ตัวแทนฟุตบอล ๒ คน เก็บตัว เพื่อเข้ำแข่งขันต่อไป ฝำกครูผู้ดูแลนักเรียนด้วย
ปิดประชุมเวลำ ๑๗.๓๙ น.
ลงชื
ลงชื่อ ่อ....................................ครูผู้จทดรำยงำนกำรประชุ
ี่ปรึกษำชุมนุม ม
(นำงลัดดำวัลย์ ดอนชมไพร)
(นำงลัดดำวัลย์ ดอนชมไพร)
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยเสนำะ อั้งเอย)
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
ลงชื่อ
(นำยจงรัก เกตแค)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์

๑๑

