ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
เปิดประชุมเวลา 15.30 น .
ประธานที่ประชุม นางสุภลักน์ งามโฉม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
การประกาศเจตจ านง เรื่ อ งความสุ จ ริ ต และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา
ผู้อานวยการ สุภลักน์ งามโฉม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศเจตจานง เรื่องความ
สุจ ริต และความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของสถานศึ กษา ตามโครงสร้ างการบริ หาร 4 กลุ่ม งาน ได้ แ ก่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
- กาหนดสอบโอเน็ต วันที่ 13 มีนาคม 2564 ของนักเรียนชั้น ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียน
บ้านคันธุลี
1.2 การดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- กาหนดสอบ NT วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
1.3 การดาเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1
- กาหนดสอบ RT วันที่ 18 มีนาคม 2564
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุมครั้งที่ 1/2564
มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ
3.2.1 การดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) (วิชาการ/งานเทคโนโลยี /งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม /ครูพัชรพล รับผิดชอบ )
- รายละเอียดการดาเนินงานตามปฏิทิน

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
- รายละเอียดข้อมูลที่สถานศึกษาต้องทาขึ้นเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ( O1- O42)
3.2.2 การดาเนินงานโรงเรียนสุจริต (ครูพัชรพล รับผิดชอบ)
- รายละเอียดการดาเนินงานตามปฏิทิน
- รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- รายละเอียดการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2563 กาหนดสอบโอเน็ต วันที่ 13 มีนาคม 2564
- สนามสอบโรงเรียนตลาดหนองหวาย คณะกรรมการคุมสอบ ได้แก่
1.นางสาวธีปภา สารพงษ์ กรรมการคุมสอบ
2.นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ กรรมการคุมสอบ
3. นายศิวพงศ์ จันทา กรรมการคุมสอบ
- สนามสอบโรงเรียนบ้านคันธุลี ครูผู้คุมนักเรียนไปสอบ ได้แก่
1.นายพัชรพล พัฒน์ชู
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิษา บัวเมือง
4.2 การดาเนินการประเมินความสามารถด้ านการอ่านของผู้เรียน ป.1 กาหนดสอบ RT
วันที่ 18 มีนาคม 2564
- สนามสอบโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คณะกรรมการคุมสอบ ได้แก่
1.นางสุภลักน์ งามแม ประธานกรรมการคุมสอบ
2.นางสาวอาสมะ บือราเฮง กรรมการ
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิษา บัวเมือง กรรมการ
4.นางสาวดรัลรัตน์ ขุนนุ้ย กรรมการ
4.3 การดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กาหนดสอบ NT
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ โดยมีครูผู้คุมสอบจากโรงเรียนบ้านท่าไท ,
โรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย ,โรงเรียนบ้านคลองพา
-สนามสอบโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย มีคณะกรรมการคุมสอบ ได้แก่
1.นายพัชรพล พัฒน์ชู
-สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าไท มีคณะกรรมการคุมสอบ ได้แก่

1.นางสาวอาสมะ บือราเฮง
-สนามสอบโรงเรียนบ้านกลาง มีคณะกรรมการคุมสอบ ได้แก่
1.นายณัฐวัตร นาคะวัจนะ
2.นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
4.4 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ one day camp ประจาปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29
มีนาคม 2564 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 กาหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
-ส่งข้อสอบปลายภาค วันที่ 22-24 มีนาคม 2564
-สอบปลายภาค วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2564
-รับข้อสอบไปตรวจ วันที่ 26 มีนาคม 2564
-ส่งคะแนนสอบปลายภาค วันที่ 5 เมษายน 2564
-แจกผลการเรียน ปพ. วันที่ 9 เมษายน 2564
-อนุมัติจบการศึกษา ป.6 วันที่ 9 เมษายน 2564
5.2 กาหนดรายงานผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
-วันที่ 2 เมษายน 2564
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประกาศรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 17 พฤษภาคม 2564
-ชั้นอนุบาล เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 -15 พฤษภาคม 2560
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤษภาคม 2558
มติ รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ภาพประกอบการประชุม

การประกาศเจตจานง เรื่องความสุจริตและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาผู้อานวยการ สุภ
ลักน์ งามโฉม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศเจตจานง เรื่องความสุจริตและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มงาน ได้แก่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มบริหารงบประมาณ ที่สามารถตรวจสอบได้

