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ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ครั้งที่  6/2565 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 (ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565) 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

----------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ........................... 
 1.2 เรื่อง เพ่ิมความเข้มงวดและก าหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................................... . 
  1.3 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
  1.4 เรื่อง  โครงการป้องกัน แก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน         
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 1.5 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
(โควิด - 19) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................................... . 
  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

รับรองรายงานการประชุ ม  ครั้ งที่   5/2565 ประจ า เดื อนตุ ลาคม  2565             
(ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2565) เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป             
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ (เอกสารหมายเลข 1 หน้าที ่5-22) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 เรื่อง  - 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................. ............................... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (นายอนันทชัย ชุมอักษร)  
  4.1.1 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
............................................................................................................................... ...............................................
...................................................................... ......................................................................... ............................... 
 4.1.2 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
  4.1.3 เรื่อง แนวทางการด าเนินการส าหรับนักเรียนที่ขาดเรียนนาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
  4.1.4 เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
  4.1.5 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2565 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  4.1.6 เรื่อง การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / การส่งบันทึกหลังการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  4.1.7 เรื่อง การด าเนินการโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน 
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .............................................................................  
    
  4.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (นายอนันทชัย ชุมอักษร) 
  4.2.1 เรื่อง การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน 
      - จ านวนโต๊ะและจ านวนเก้าอ้ี  
      - ความสะอาดภายในห้องเรียน 
     - ความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ............................... 
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  4.2.2 เรื่อง ความสะอาดของอาคารสถานที่ 
      - การท าความสะอาดห้องส านักงาน 
      - การท าควมสะอาดห้องน้ า 
      - การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของโรงอาหาร 
      - การตัดหญ้า 
     - การขอใช้ยานพาหนะของโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  4.2.3 เรื่อง โครงการอาหารกลางวัน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
  4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล (รองปิยชาติ ผูกจิตต์) 
                  งานบุคคล 
  4.3.1 เรื่อง แนวปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
  4.3.2 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  งานกิจการนักเรียน 
  4.3.3 เรื่อง การตรวจทรงผมนักเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
   
            4.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (รองปิยชาติ ผูกจิตต์) 
                    4.4.1 เรื่อง การแจกเงินปัจจัยพื้นฐาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 4.4.2 เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 เรื่อง  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........  
 5.2 เรื่อง  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................   


