
การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นร่วมในดําเนินการปี พ.ศ. 2565 

 

 

โรงเรียนทาอุแทพิทยามีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ 

ของสถานศึกษา เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล 

ซึ่งทางโรงเรียนมีการเปดโอกาสดังตอไปนี ้

 

1. การประชุมผูปกครองนักเรียน ประจําปการศีกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผานทางระบบ

วิธีการทางอิเล็กทรนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนทาอุแทพิทยา  

คร้ังท่ี  1 / 2565 
วันท่ี 21 มกราคม  2565 

ณ  หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนทาอุแทพิทยา 
.................................................................................................................................................... 

ประธานการประชุม  นายธเนศร  ศรีรุงเรือง  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
ผูเขาประชุม 

1. นายปรีชา  เพชรรัตน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2. นายพยัคฆ  ชูพยัคฆ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. นางเมตตา  สุขสม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายอุดร  เดชไกรทอง  กรรมการผูแทนผูปกครอง 
5. นางดวงใจ  พรหมสงฆ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
6. พระพรศักด์ิ วรสทโท  กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
7. นายอนิรุทธ  ศรีพัฒน  กรรมการผูแทนองคกรศาสนา 
8. นายวัชรพงษ  วิจักขณรัตนะ กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9. นางสาวพรพิมล  แซฟุง  กรรมการเลขานุการ 
10. นางสาวขวัญจิรา แซเฮง  กรรมการผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ  ครู 
2. นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู 

ผูไมเขาประชุม 
1. นายธนิศร  ศรีรุงเรือง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2. นายเชษฐพล  อัสดาธร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. นายศุขโข  ออนนวล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายธีระวัฒน  ศรีภักดี  กรรมการผูแทนคร ู
5. นายบรรชาการ นุยบุตร  กรรมการผูแทนศิษยเกา 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 การแจงประสงคขอยายของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ.2565 

1.2 การทําขอตกลงความรวมมือในการจัดเตรียมนักกีฬาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี             
กับโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 มติท่ีประชุม – รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/ปฏิบัติ 

3.1  การแจงประสงคขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน                  
ประจําป 2565 มีขาราชการครูโรงเรียนทาอุแทพิทยา ประสงคขอยาย   จํานวน  8 ราย  ดังนี้ 
3.1.1   นางสาวเนตรชนก มีนวลช่ืน  ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกสังคมศึกษา   

ประสงคขอยายตางเขตพื้นท่ีไปยัง 1. โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 
     2. โรงเรียนสิชลประชาสรรค  
     3. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
     4. โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

3.1.2  นางสุชิลา พงษพุม ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกศิลปะ   
ประสงคขอยายภายในเขตพื้นท่ีไปยัง  1. โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี 
     2. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
     3. โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 2 
     4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร
ธานี 

3.1.3   นางโสรดา โรมา ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกคอมพิวเตอร   
ประสงคขอยายตางเขตพื้นท่ีไปยัง  1. โรงเรยีนบานไสโปะ 
     2. โรงเรียนบานพรุเตียว  
     3. โรงเรียนบานเขาทอง 

3.1.4   นางสาวภชัรพร มีคลาย ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกสังคมศึกษา   
ประสงคขอยายตางเขตพื้นท่ีไปยัง  1. โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 
     2. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
     3. โรงเรียนสิชลประชาสรรค 
     4. โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค 

3.1.5  นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกวิทยาศาสตร 
 ประสงคขอยายภายในเขตพื้นท่ีไปยัง 1. โรงเรียนบานนาสาร 

     2. โรงเรียนบานนาวิทยาคม  
     3. โรงเรียนทาชีวิทยาคม 
     4. โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.1.6   นางสาวนันทวดี ใจหาว ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกคณิตศาสตร   
ประสงคขอยายตางเขตพื้นท่ีไปยัง  1.โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 
     2. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
     3. โรงเรียนสิชลประชาสรรค 
     4. โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 
     5. โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค 

3.1.7  นางสาวพรนิภา วงษถวิล ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
ประสงคขอยายตางเขตพื้นท่ีไปยัง  1. โรงเรยีนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 



       3.1.8   นางณัฐณิชา ปราบนคร ตําแหนงขาราชการครู วิชาเอกภาษาไทย 
ประสงคขอยายภายในเขตพื้นท่ีไปยัง  1.โรงเรียนทาชนะ 
     2. โรงเรียนไชยาวิทยา 
     3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
     4. โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 

  
มติ ท่ีประชุม – มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการโรงเรียน ดําเนินการเรื่อง ขอตําแหนงทดแทนท่ี

ประสงคขอยายไปเปนวิชาเอกเดิมท้ัง 8 อัตรา เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

4.1 การทําขอตกลงความรวมมือในการจัดเตรียมนักกีฬาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎรธานีกับโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

   มติ ท่ีประชุม  รอการอนุมัติจากการประชุมคร้ังตอไป 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 แผนพฒันาสนามกีฬาโรงเรียนทาอุแทพิทยา เพื่อรองรับการจัดการแขงขันกีฬา ระดับ
ตําบล และอําเภอ โดยมีขอบเขตในการพัฒนา ดังนี ้
 1. ของบประมาณจาก อบจ.เพื่อสรางอัฒจันทร หองน้ํา หองพักนกักีฬา เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตางๆ  
 2. ติดต้ังไฟฟา เพิ่มความสวางใหสนามกีฬา 
 3. ติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย 

4. เมื่อมีการจัดการแขงขันกีฬา ขอความอนุเคราะหครูจากโรงเรียนทาอุแทพิทยา                
รวมดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาดวย 

 4. อาณาเขตท่ีดินท่ีขออนุญาตใชงานในการกอสรางเพิ่มเติม 
   มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 

ปดประชุม  เวลา 11.30  น  

                                                          ลงช่ือ................................................ผูบันทึกการประชุม                                                                                                                                                                    
                                                      (นางสาวอารียา หมื่นระยา) 
 
                                                          ลงช่ือ..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    
                                                                        (นางสาวพรพิมล แซฟุง) 
                                                             เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

           
      ลงช่ือ............................................ผูรับรองรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    

                                                                        (นายธเนศร  ศรีรุงเรือง) 
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 



 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนทาอุแทพิทยา  

คร้ังท่ี  2/2565 
วันท่ี 23 สิงหาคม  2565 

   ณ  หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนทาอุแทพิทยา 
.................................................................................................................................................... 

ประธานการประชุม  นายธเนศร  ศรีรุงเรือง  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
ผูเขาประชุม 

1. นายธเนศร  ศรีรุงเรือง    ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. นายปรีชา  เพชรรัตน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. นางดวงใจ  พรหมสงฆ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
4. พระพรศักด์ิ วรสทโท  กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
5. นายศุขโข  ออนนวล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดร  เดชไกรทอง  กรรมการผูแทนผูปกครอง 
7. นายีระวัฒน  ศรัภักดี  กรรมการผูแทนครู 
8. นางสาวพรพิมล  แซฟุง  กรรมการเลขานุการ 
9. นางสาวอารียา หมื่นระยา  กรรมการผูชวยเลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

3. นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ  ครู 
4. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู 

 
ผูไมเขาประชุม 

1. นายพยัคฆ  ชูพยัคฆ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2. นายเชษฐพล  อัสดาธร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. นางเมตตา  สุขสม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายบรรชาการ นุยบุตร  กรรมการผูแทนศิษยเกา 
5. นายอนิรุทธ  ศรีพัฒน  กรรมการผูแทนองคกรศาสนา 
6. นายวัชรพงษ  วิจักขณรัตนะ กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 การแจงความตองการวิชาเอกตําแหนงวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 
   1.2 จัดเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ COVID-19 (การ

ตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) 



มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 มติท่ีประชุม – รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/ปฏิบัติ 

3.1 การแจงความตองการวิชาเอกตําแหนงวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 
อัตราตําแหนงวางท่ีโรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดดําเนินเรื่องขอไป 
 1. วิชาเอกคอมพิวเตอร 
 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 3. วิชาเอกสังคมศึกษา 
มติ ท่ีประชุม – มอบหนาท่ีใหรองผูอํานวยการ ดําเนินเรื่อง รายงานความตองการวิชาเอก 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
 4.1 การของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง 

 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ ใหเขียนโครงการเสนอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่น ๆ 
 5.1 เสนอจัดต้ังกองทุน “บวรโรงเรียนทาอุแทพิทยา” โดยการเปดบัญชีระดมทรัพย ของโรงเรียน        
ทาอุแทพิทยา จากนั้นทําการรางขอตกลงท่ีชัดเจนวาเงินในบัญชีสามารถนําไปใชในแนวทางใด กรณีท่ีเปล่ียน
ผูอํานวยการ ก็ยังคงใหขอตกลงเหมือนเดิม 
  5.2 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อเลือกและพิจารณาในการมอบทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนท่ีเขาเรียน      
ปการศึกษา 2566 และนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนทาอุแทพิทยา ท่ีมีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี              
จิตสาธารณะ และยากจน 

   มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ปดประชุม  11.30 น.  

                                                              ลงช่ือ...............................................ผูบันทึกการประชุม                                                                                                                                                                    
                                                                        (นางสาวอารียา  หมื่นระยา) 
 
                                                          ลงช่ือ..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    
                                                                        (นางสาวพรพิมล แซฟุง) 
                                                             เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

           
      ลงช่ือ.................... ......................ผูรับรองรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    

                                                                        (นายธเนศร  ศรีรุงเรือง) 
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 


