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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2/2565 

โรงเรียนวัดมหาการ 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาการ 
------------- 

ผู้เข้าร่วมประชมุ    1. นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียน             
         2. นางฐาลินี  หีมหมะ  ต าแหน่ง     ครู คศ.1 

   3. นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   4. นายงสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   5. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย   ต าแหน่ง     ครู คศ.1 
   6. นางณัฐฐาพร  มาแดง  ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
   7. นางอนงค์  บัวศรี   ต าแหน่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   8. นายภูรภิัทร  ไฝทอง   ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
   9. นางสาวจารรุวรรณ เหาะวิหค  ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  -  
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แนวทางการประเมิน OKRs 

- วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ผอ.สุภาพร บุญทวี ได้เข้าร่วมประชุมกับ 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เรื่อง แนวทางการประเมิน OKRs โดย

จะติดตามผลงานเป็นไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564 สถานะ

ความก้าวหน้า สีเขียว หมายถึง เป้าหมายเรื่องนี้มีความก้าวหน้าตามที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่คาดหวังและมั่นใจ

ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สีเหลือง หมายถึง เป้าหมายเรื่องนี้มีความคืบหน้า แต่ต่ ากว่าที่คาดหวัง แต่ยัง

เชื่อว่ามีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้อยู่ สีแดง หมายถึง เป้าหมายเรื่องนี้ไม่คืบหน้าจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายอย่าง

แน่นอน หรือหากจะท าให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายแต่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือวิธีการ 

ขั้นตอนการประเมิน OKRs ก่อนจบไตรมาส 

1. ครูประเมินตนเอง ให้คะแนนเองและอธิบายเหตุผลและบทเรียน 

2. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

3. สรุปจัดท ารายงานไตรมาส 

4. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีการท างาน ในไตรมาสต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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ช่วงคะแนน 0.7-1.0 คือผลงานได้ตามเป้าหมาย หรือดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

ช่วงคะแนน 0.4-0.6 คือผลงานมีความคืบหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ช่วงคะแนน 0.0-0.3 คือผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

แบบรายงานการด าเนินงาน 
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มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที ่18 มกราคม 2565 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
  3.1 OKRs โรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. Objective 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ) 

 KR 1.1 ผู้เรียนทุกคนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สามารถด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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 KR 1.2 ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียนคล่องได้ตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

KR 1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนา 
คุณภาพเต็มตามศักยภาพของหลักสูตรสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. Objective 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ (ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ) 

KR 2.1 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและ 
วิซาชีพปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

KR 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับการจัดการสอนได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KR 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถะ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KR 2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมซนแห่งการเรียนรู้ 
วิชาชีพ PLC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

  3. Objective 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย (ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ) 

KR 3.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

K R 3.2 โรงเรียนมีสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซด์หรือเพจเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KR 3.3 มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KR 3.4 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2565 ที่ มีโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ การบริหารสถานศึกษา 

   4. Objective 4 สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้ 3 ร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพัฒนา (ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ) 

KR 4.1 สถานศึกษามีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการ 
สถานศึกษาอย่างน้อยกาคเรียนละ 1 ครั้ง 

KR 4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

K R 4.3 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี  
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       5.Objective 5 พัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สะอาด และปลอดภัย        
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ) 

KR 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดูแลห้องเรียน ห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้ 
ให้สะอาดปลอดภัยสวยงามและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 

KR 5.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จัดกิจกรรม 5 ส.  
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

KR 5.3 มีจุดเช็ดอินที่สวยงามและโดดเด่นภายในโรงเรียนอย่างน้อย 1 จุด 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการจัดส่งรายงาน OKRs ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 ต่อไป 
  3.2) การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับ ป.6  
   -    ก าหนดการสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 

ประกาศผลการสอบวันที่ 24 มีนาคม 2565 
- จ านวนสนามสอบในศูนย์สอบ สพป. สงขลา เขต 1 ทั้งหมด 25 สนามสอบ 

สนามสอบระดับ ป.6 จ านวน 20 สนามสอบ 
- วัตถุประสงค์ในการทดสอบ 

- เพ่ือทดสอบความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6 
ตามหลักสูตรขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     -เพ่ือน าผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา 
-เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน 
-เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

ระดับชาติ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
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        ลงช่ือ  
 (นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค) 

              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

        ลงช่ือ  
   (นางสาวจิราวรรณ ชูชัย) 

              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 
 

        ลงช่ือ  
       (นางสาวสภุาพร บุญทวี) 
       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 


