
ระเบยีบวาระการประชมุขา้ราชการคร ูและบคุลากรทางการศกึษา โรงเรยีนบา้นขวญัพฒัน์ 

 ครั้งที่ 2/2564  

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน ์

เปิดประชุมเวลา 15.30 น .  

ประธานท่ีประชุม นางสุภลักน์  งามโฉม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวญัพัฒน ์

 การประกาศเจตจ านง เรื่องความสุจริตและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ผู้อ านวยการ สุภลักน์  งามโฉม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศเจตจ านง เรื่องความ
สุจริตและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มงาน ได้แก่              
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ ท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
 1.1 การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
  - ก าหนดสอบโอเน็ต วันท่ี 13 มีนาคม 2564 ของนักเรียนช้ัน ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียน
  บ้านคันธุลี         
 1.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
  - ก าหนดสอบ NT วันท่ี 24 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 
 1.3 การด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1   
  - ก าหนดสอบ RT วันท่ี 18 มีนาคม 2564      
 มติ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งท่ี 1/2564      
 มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 5 มกราคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ       
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี-          
 3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ       
 3.2.1 การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
 (ITA Online) (วิชาการ/งานเทคโนโลยี /งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม /ครูพัชรพล รับผิดชอบ )
  - รายละเอียดการด าเนินงานตามปฏิทิน 



   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วน
    เสียภายในโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์      
  - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วน
    เสียภายนอกโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์      
  - รายละเอียดข้อมูลท่ีสถานศึกษาต้องท าขึ้นเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ( O1- O42) 

3.2.2 การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต (ครูพัชรพล รับผิดชอบ)     
  - รายละเอียดการด าเนินงานตามปฏิทิน      
  - รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  - รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ       
  4.1  การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 ก าหนดสอบโอเน็ต วันท่ี 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.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณิษา  บัวเมือง      
  4.2 การด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ก าหนดสอบ RT 
วันท่ี 18 มีนาคม 2564          
  - สนามสอบโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คณะกรรมการคุมสอบ ได้แก่   
  1.นางสุภลักน์  งามแม ประธานกรรมการคุมสอบ     
  2.นางสาวอาสมะ  บือราเฮง   กรรมการ      
  3.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณิษา  บัวเมือง  กรรมการ     
  4.นางสาวดรัลรัตน์  ขุนนุ้ย  กรรมการ      
  4.3 การด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก าหนดสอบ NT 
วันท่ี 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 ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2564 ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 

มติ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา       
 5.1 ก าหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2563     
  -ส่งข้อสอบปลายภาค วันท่ี 22-24 มีนาคม 2564     
  -สอบปลายภาค วันท่ี 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2564    
  -รับข้อสอบไปตรวจ วันท่ี 26 มีนาคม 2564     
  -ส่งคะแนนสอบปลายภาค วันท่ี 5 เมษายน 2564     
  -แจกผลการเรียน ปพ. วันท่ี 9 เมษายน 2564     
  -อนุมัติจบการศึกษา ป.6 วันท่ี 9 เมษายน 2564     
 5.2 ก าหนดรายงานผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563     
  -วันท่ี 2 เมษายน 2564    
          มติ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ         
 6.1 ประกาศรับสมัครนักเรียน ต้ังแต่วันท่ี 8 มีนาคม 2564 – 17 พฤษภาคม 2564  
  -ช้ันอนุบาล เกิดวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 -15 พฤษภาคม 2560   
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เกิดวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤษภาคม 2558 

มติ รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการประชมุ 



การประกาศเจตจ านง เรื่องความสุจริตและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาผู้อ านวยการ สุภ
ลักน์  งามโฉม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศเจตจ านง เรื่องความสุจริตและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มงาน ได้แก่                
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ          
 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป           
 กลุ่มบริหารงานบุคคล          
 และกลุ่มบริหารงบประมาณ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 



 


