
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ประธานที่ประชุม นางกัญจนา  สมชาติ รองผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน ๕๘ คน 

1 นางกัญจนา  สมชาต ิ 25 นางจุฬาลกัษณ ์ หนูหวาน 
2 นายปริวรรต  ธงธวัช   26 นายนพดล  ศรีสุข 
3 นางสาวสุกัญญา แก้วมณี 27 นางสาวสมฤด ี กลับรินทร ์
4 นายสุนทร  เพชรช ู 28 นางสาวศันสนีย ์ สว่างจนัทร์ 
5 นางกมลรัตน ์ คะตะโต 29 นางกัญญาภรณ ์ การะเกต ุ
6 นางจงกล  รจนา 30 นางสาวสธุาสิน ี เทพไชย 
7 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 31 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 
8 นางสาวอมรรตัน์  วิจารณ์ 32 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
9 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 33 นายนราธิป นาเจริญ 

10 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 34 นางสาวช่อผกา แก้วนิล 
11 นางสุภาภรณ ์ ศรีสวัสดิ ์ 35 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
12 นายธีรเทพ  มุกดา 36 นางสาวฐติารีย ์ อินทจันทร ์
13 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 37 นางสาวพันทิวา  คงแย้ม 
14 นางสาวธรีนันท ์ ปานเพชร 38 นางสาววรุณาทิตต ์ หนูวงค์ 
15 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 39 นางสาวสโรชา  ทองนุ่น 
16 นายวีรยุทธ   อนุกูล 40 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน 
17 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 41 นางสาวจฑุาภรณ์  เป้าทอง 
18 นางสาวสาวิตร ี รักษาพราหมณ ์ 42 นายกฤษดา เชิญกลาง 
19 นางอรณ์สิร ิ แก้วปลอด 43 นางสาวประภัสรา แก้ววจิิตร 
20 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 44 นายนพดล  ทองนา 
21 นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก 45 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
22 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 46 นายเกรียงศักดิ ์นิลนิยม 
23 นายสมศักดิ ์ บัวหนุน  47 Mr.Epie Metuge Pual 
24 นายพีรพงศ ์ ฤทธิเพชร์ 48 นางสาวขวัญธดิา  อภิโมทย์ 



 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ว่าทีร่้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ ไปราชการ 
2. นางนริศา บุระชัด ขออนุญาต (ติดประชุม online) 
3. นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวชัร ลาคลอด 
4. นางธิดารัตน ์ แซ่เลี้ยว ขออนุญาต  
5. นางสาวนันทญา  บรรณราช ขออนุญาต (ติดประชุม online) 
6. นางสาวคณติา  บ่วงราชบพิตร ไปราชการ 
7. นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน ขออนุญาต 
8. นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ขออนุญาต  
9. นายโยธิน  นวลมุสิก ไปราชการ 

10. นายปุณณมา ทองดีเพ็ง ขออนุญาต 
11. นางสาวนภิสา เส็นติระ ขอนุญาต 
12. นายพัชรพล รัตนพันธ์ ขออนุญาต 
13. นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ์ รักษาตัว Covid-19 
14. นายธีระพล  เกิดเนตร ลาป่วย 
15. นางสาวศรีสุดา แก้วสุข ลากิจ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนะน าผู้บริหารใหม่ ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์  คงชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 ๑.๒ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  ๑.๒.๑ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๑.๒.๒ การจัดงานเลี้ยงส่งผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล และการศึกษาดูงาน เรื่อง การด าเนินงาน
ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๑.๒.๓ การจัดงานต้อนรับ ผู้อ านวยการภูพยงค์  คงชนะ และการต้อนรับคณะผู้บริหารและครู
ที่มาศึกษางาน ด้านโรงเรียน ๓ ปลอด (ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด ปลอด ๐ ร มส และ มผ) จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๖ กรกฎกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๑.๒.๔ การจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ            
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 



 
  ๑.๒.๕ การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนละแมวิทยา ที่มาศึกษาดูงาน ด้านโรงเรียน 
๓ ปลอด (ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด ปลอด ๐ ร มส และ มผ) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ             สุ
ราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๗ กรกฎกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๑.๒.๖ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โดยโรงเรียนผ่านการประเมิน เมื่อวันที่ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่ม ี- 

 ๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
      ๓.๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์      
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ครูก่ิงดาว  ช่วยชนะ แจ้งว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน ์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ IIT , EIT , OIT ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านตาขุนได้ระดับ AA 
คะแนนที่ได้ ๙๕.๒๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนจะต้องรักษาคุณภาพให้ได้ระดับ AA ต่อไป จึงขอ
แจ้งก าหนดการการตอบรับแบบ IIT ในวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะด าเนินการท าในคาบประชุม PLC ใน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  การตอบแบบ EIT ในวันที่ ๑๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้ครูที่ปรึกษาท าความเข้าใจ
และเตรียมคัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนห้องละ ๗ คน โดยการสร้างกลุ่ม Line เพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบ
ประเมิน และ OIT จะด าเนินการภายในวันที่  ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานจะแจ้งอีกครั้ง 

 รองฯปริวรรต  ธงธวัช เสนอว่าจากคะแนนที่ผู้ปกครองประเมินมาในปีที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่น 
อาจจะให้ผู้ปกครองมากรอกแบบประเมินที่โรงเรียน และผู้ปกครองที่คัดเลือกมาประเมิน EIT ควรมีผู้ที่มีความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต และเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และมอบให้ครูกิ่งดาวอธิบายสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ปกครองเพียงคนเดียว และวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้ครูที่ปรึกษาท าการคัดเลือกผู้ปกครองห้องละ ๗ คน 

 ครูอมรรัตน์  วิจารณ์ เสนอว่าควรให้ครูที่ปรึกษาสร้างกลุ่ม Line อธิบายท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง 

 ครขูวัญชนก สังข์เทพ แจ้งว่าการส่ง OIT ขอให้ส่งภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕  

  รองฯปริวรรต  ธงธวัช แจ้งว่าขอให้คุณครูตรวจสอบข้อมูลการรายงานต่างๆ ว่าเป็นปีงบประมาณหรือ               
ปีการศึกษา 

 รองฯกัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้เป็นสาธารณะควรตรวจสอบเอกสาร แบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 



 

  ๓.๒.๒ การด าเนินการบนระบบ SCSS ของสถานศึกษา ๑๐๐ %  

 ครูอรณ์สิริ แก้วปลอด แจ้งว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแอดมินได้ด าเนินการเข้าไปกรอกข้อมูล
เบื้องต้นแล้ว ขอให้คุณครูเข้าไปกรอกข้อมูล SDQ , EQ และการเยี่ยมบ้านนักเรียนขอให้เยี่ยมบ้านนักเรียนจริงๆ 
การเยี่ยมบ้านจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบมิถุนายน - สิงหาคม  และรอบธันวาคม – มกราคม ซึ่งไม่ได้ก าหนด            
เป็นวันที่แต่ก าหนดเป็นช่วงเวลา 

 รองฯปริวรรต  ธงธวัช แจ้งว่าจ านวนนักเรียนมีทั้งหมด ๑,๒๒๑ คน ได้เข้าไปตรวจสอบในระบบมีข้อมูล           
การเยี่ยมบ้านเพียง ๑๗ คน ขอให้คุณครูด าเนินการเยี่ยมให้แล้วเสร็จภายในรอบแรกเนื่องจากรอบสองมีกิจกรรมค่อนข้าง
เยอะ หากเป็นไปได้ควรเป็นการเยี่ยมรอบเก็บตก และขอให้มีการเข้าไปประเมิน SDQ ,EQ และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
เป้าหมาย คือ ๑๐๐ % 

  ๓.๒.๓ การตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าขอให้คณะด าเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีคณะกรรมการ ๓ ท่าน มีความประสงค์ลาออก คือ นายประโมทย์ บานเย็น                         
นายพิทักษ์ บาลเมือง และ นายภิญโญ ผุดเผือก 

  ๓.๒.๔ การตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของงานวิชาการสถานศึกษา 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าขอขอบคุณครูนพดล  ศรีสุข ในการจัดด าเนินการจัดท าเอกสารหลักสูตร
ของงานวิชาการสถานศึกษาให้คณะกรรมการลงนามเป็นที่เรียบร้อย 

  ๓.๒.๕ การแจ้งขอจ าหน่ายนักเรียนออกจากระบบ/ทะเบียนนักเรียน 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าขอมอบหมายให้คณะด าเนินงาน DMC ด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 

  ๓.๒.๖ การพัฒนาดิจิตัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้โรงเรียนด าเนินการ
ติดตามผู้บริหารและคุณครูทุกท่านพัฒนาให้แล้วเสร็จทุกเรื่องและรายงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 รองฯปริวรรต  ธงธวัช แจ้งว่าการอบรมออนไลน์เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามหน่วยงานต่างๆ โดยมีการ
รายงานไปแล้วในระยะที่ ๓ ขอให้คุณครูเข้าร่วมอบรมให้ได้เกียรติบัตร และการรายงานระยะที่ ๔ จะมีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

  ๓.๒.๗ การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่  ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖                      
ให้สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง     
สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีผลงานเป็น
รูปธรรมโดยคัดเลือกครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ คน และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน น าเสนอ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 รองฯสุกัญญา แก้วมณี  แจ้งว่าการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครูจงกลได้ท าเป็นรูปแบบ Google Form และ
ให้ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลไปให้นักเรียน 



 

 ครูจงกล รจนา แจ้งว่าการโหวตของนักเรียนได้มอบหมายให้ครูกฤษฎาด าเนินการจัดท า Google Form 
ส่งให้นักเรียนโหวต ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครูและนักเรียนสามารถโหวตได้
เพียง ๑ ครั้ง 
  ๓.๒.๘ การจัดท าข้อมูลการพัฒนาระบบส ารวจวัดแววความสามารถพิเศษระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ทุกโรงเรียนด าเนินให้แล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าสืบเนื่องจากการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนไม่สอดคล้องกับความถนัด
ของนักเรียนจึงต้องมีนโยบายในการส ารวจวัดแววความสามารถพิเศษ เพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้ในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความต้องการของนักเรียน 

 ครูกฤษฎา เชิญกลาง แจ้งวิธีการเข้าระบบส ารวจวัดแววความสามารถพิเศษระบบอิเล็กทรอนิกส์        
โดยระบบจะเข้าใช้งานทั้งครูและนักเรียน ขอให้ครูติดตามการกรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบ หากนักเรียนกรอก
ข้อมูลผิดพลาดครูสามารถด าเนินการล้างข้อมูลและให้นักเรียนกรอกใหม่ได้จากนั้นให้ครูพิมพ์รายงานออกมาและ
น ามาเข้าเล่ม ก าหนดส่งภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหากนักเรียนไม่มีชื่อ
หรือไม่ถูกต้องให้แจ้งไลน์ส่วนตัวได้เพื่อท าการเพิ่มเติมและแก้ไข ครูสามารถเข้าระบบด้วยเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน รหัสผ่านคือ 1 - ๙ และนักเรียนเข้าระบบด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนรหัสผ่านคือ 1 – 4 และ
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มในเอกสารคู่มือที่แจกให ้

 ๓.๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  ๓.๓.๑ การเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ           
มายังเขตพื้นที่ ในการติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และขอให้มีการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีครู ๒ ท่าน ได้เข้ารับการประเมิน คือ ครูนริศา  
บุระชัด และ ครูวิภาวรรณ  ขันพระแสง  

 ๓.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  ๓.๔.๑ แจ้งผลการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการ 

 ครอูมรรัตน์ วิจารณ์ แจ้งผลการด าเนินงานร้านค้าสวัสดกิาร คือ มีรายรับเป็นเงิน ๔๑,๓๑๕ บาท รายจ่าย
เป็นเงิน ๘๓,๗๕๖.๕๐ บาท และยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๐,๗๔๑.๑๗ บาท 

  ๓.๔.๒ โครงงานคุณธรรม 

 ครูสุภาพร  พัฒนรักษา แจ้งว่าโรงเรียนได้ผ่านการประเมินไปแล้วแต่ต้องด าเนินจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม
รายงานเก็บไว้และได้ขอตัวอย่างการท าเล่มรายงานจากครูภัทราพร ฝากครูที่ปรึกษาตรวจสอบชื่อโครงงานให้
สอดคล้องกับปัญหาและคุณธรรม 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ได้ส่งกิจกรรมโครงงานคุณธรรมไป ๔๓ 
โครงการ ให้ยึดตามที่ส่งไป หากโรงเรียนต้องการได้ผลการประเมิน ๔ ดาว ควรด าเนินการให้ชัดเจน                    



 

มอบหมายครูภัทราพร ด าเนินการจัดท าไฟล์เอกสารและแจกให้ครูที่ปรึกษา และควรด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรม 

  ๓.๔.๓ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๔ วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕           
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 ครูสมศักดิ์ บัวหนุน แจ้งว่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดในวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม
โรง เรี ยนบ้ านตาขุนวิทยา  เป็น เวลา  ๒ วัน  เชิญวิทยากรมาจากศูนย์ส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม                       
จังหวัดนครศรีธรรมราช และค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 ๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  ๓.๕.๑ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ จ านวน ๔ ราย ดังนี ้
   ๑) นางสาวปริฉัตร์   จันทร์หอม ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
   ๒) นางนริศา  บุระชัด ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๓) นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
   ๔) นางสุภาพร  พัฒนรักษา ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
 รองฯสุกัญญา  แก้วมณี แจ้งว่าครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีจ านวน ๑๐ ท่าน ขอให้คุณครู          
ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเอง หากท่านใดที่ครบรอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                  
ในรูปแบบ ว.๑๗ , ว.๒๑ และ ว.PA ขอให้เตรียมการให้ทันตามช่วงเวลา หากต้องการค าแนะน าสามารถปรึกษา           
ได้ที่ รองฯสุกัญญาหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓.๕.๒ การพัฒนาตนเองและการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 รองฯสุกัญญา แก้วมณี แจ้งว่าขอให้คุณครูเก็บผลงานและรายงานผลทันที และด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 

 ๓.๖ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  ๓.๖.๑ การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าขอให้กิจกรรมโครงการต่างๆ ด าเนินการจัดท าเอกสารการเงินให้เสร็จสิ้น
ตามก าหนดเวลา 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 รองฯกัญจนา  สมชาติ  แจ้งว้าผู้อ านวยการว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์  คงชนะ ได้จัดให้คณะครูโรงเรียน         
บ้านตาขุนวิทยา เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา 
 มิติที่ประชุม รับทราบ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยายินดีเข้าร่วมอบรมเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา 
 
 
 



 

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
  ๕.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา     ร่วม
บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี  
  ๕.๒ ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาลงพื้นที่เขตบริเวณเพื่อดูแลนักเรียนท าความสะอาด 
  ๕.๓ ครูอมรรัตน์แจ้งการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธและการเข้ารับเงินสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิค ๑๙ จาก อบต.เขาวง เป็นเงิน ๑๑,๙๘๙ บาท และงานอนามัยจะน าเงินส่วนนี้ 
ไปจัดซื้อชุดตรวจ ATK 
  ๕.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการจัดกลุ่มคณะครูเป็น ๓ กลุ่ม ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
อ าเภอบ้านตาขุน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมดังนี้ กลุ่มที่ 1 ร่วมกิจกรรม
ตักบาตร กลุ่มที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และกลุ่มที่ ๓ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 
   
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๕ น. 
 
      ลงชื่อ                           ผู้บันทึกการประชุม  
                    (นางสาวช่อผกา   แก้วนิล)    

               ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

             (นางกัญจนา  สมชาติ) 
               รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 

 

 

 


