
1 

 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

ครั้งที่ ๙ /  ๒๕๖๓ 
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
     1.นางวณิชชา เดี่ยววาณชิย์ 25.นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร 

2.นางฐานิตา แก้วมหา 26.นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง 
3.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง 27.นางพรรณี คชสิทธิ์ 
4.นางอรวรรณ พรหมสอน 28.นางณฐมน แก้วอำดี 
5.นางราศรี วิชัยดิษฐ์ 29.นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด 
6.นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง 30.นางเรณู สุทธินุ่น 
7.นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์ 31.นางปัตมา จินดากาญจน์ 
8.นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง 32.นางจิราพร ขอนแก้ว 
9.นางวลัดดา คงนิล 33.นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ 
10.นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง 34.นายพานุ นราภัย 
11.นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว 35.นายพงศกร โสภา 
12.นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ 36.นายศักดิ์ชริน อาจหาญ 
13.นางนวลฉวี ไทรบุรี 37.นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ 
14.นางวรนาถ เพชรเกื้อ 38.นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ 
15.ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ 39.นางสาววิชชุดา เสือแก้ว 
16.นางพัชรา จามพัฒน์ 40.นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ ์
17.นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว 41.นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน 
18.นางสาวทิยา บัวมณี 42.นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ 
19.นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ 43.นางสาวอ้อมใจ อร่าม 
20.นางสาวธิติมา ตุกชูแสง 44.นางสาวณิชา มีแสง 
21.นางสาวกชพร หมุนหลี 45.นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์ 
22.นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง 46.นางสาวพัชชา พิบูลย์ 
23.นางสาวดวงฤดี ชีวะ 47.นางพรทิพย์ ฟองงาม 
24.นางสาวสุรีพร ขยันดี 48.นางเสาวนิตย์ ทองกูล 
 49.นางศรีประพันธ์ คงเกตุ 
 50.นายสุเทพ ชูม ี

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 

- 
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เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษ เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจและแจ้งนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้ทราบและเข้าใจไปในทศิทางเดียวกัน 
 จากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  ได้แจ้งการดำเนินงานที่ต้องเตรียมการในหลายเรื่อง และดำเนินการแล้วเสร็จไป
เป็นส่วนใหญ่ ต้องขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินงานจนแล้วเสร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขณะนี้ก็
ยังมีภาระงานที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่าง จึงขอแจ้งไปตามวาระ ดังนี้ 

๑. เรื่องจากทีส่ั่งการจากหนังสือราชการของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
 ๑.๑ การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล(video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ การคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน ห้ามมีการล่วงละเมิดสิทธิทางร่างกายของนักเรียน เช่น การตี การตัดผม 
ฯลฯ หากโรงเรียนต้องการกระทำซึ่งระเบียบใดๆ ต้องมีความเห็นร่วมของทุกฝ่าย 
 ๑.๓ การรายงานข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญและการนำไปจัดทำเป็นสารสนเทศของโรงเรียน 
เช่น รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน  รายงานการคัดกรองนักเรียนบกพร่อง รายงานการเยี่ยมนักเรียน รายงาน
ผลการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์รายเดือน ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๓  เมื่อ  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ  
  ๒. ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จำนวนครู ๔๐ อัตรา ผู้บริหาร ๓ อัตรา แต่ข้อมูลตาม 
จ.๑๘  มีจำนวนครู  ๔๓ อัตรา  จำนวนครูเกิน  ๓ อัตรา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๓. การไปอบรมสัมมนาต่างๆ ต้องจดัทำรายงานผลการอบรมสัมมนาส่งทุกครั้ง ขอให้ดำเนินการด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔. การรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้รายงานแบบข้อมูลนักเรียนยากจนที่โรงเรียนคัดเลือกแล้ว 
จำนวน ๑ คนไปด้วย  ตามรูปแบบรายงานที่กำหนด 
  ๕. การวางแผนการบริหารงาน แผนงานโครงการต่าง ๆ    ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา 
๖. การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการประเมินความโปร่งใสของโรงเรียน

ผ่านระบบออนไลน์  ๓ ระบบ 
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๖.๑ แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้เสียภายใน แบบประเมิน IIT (Internal Integrity and Transparency 
Assessment:IIT) เก็บข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๑ - ตัวชี้วัดที่ ๕ คือ I๑ ถึง I๓๐  จำนวน ๓๐ คะแนน 

  ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่     จำนวน  ๖ ข้อคำถาม 
  ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ   จำนวน  ๖ ข้อคำถาม 
  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ    จำนวน  ๖ ข้อคำถาม 
  ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน  ๖ ข้อคำถาม 
  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต  จำนวน  ๖ ข้อคำถาม 
๖.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แบบประเมิน EIT (External Integrity and Transparency 

Assessment:IIT) เก็บข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ - ตัวชี้วัดที่ ๘ คือ E๑ ถึง E๑๕  จำนวน ๓๐ คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน  จำนวน  ๕ ข้อคำถาม 
  ตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จำนวน  ๕ ข้อคำถาม 
  ตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน  จำนวน  ๕ ข้อคำถาม 
๖.๓ แบ  บตรวจข้อมูลความโปร่งใสสาธารณะ แบบประเมิน OIT (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment:OIT) เก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ คือ O๑ ถึง O๔๓  จำนวน ๔๐ คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล   จำนวน ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  จำนวน ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) 
ดังนั ้น ในการจัดทำข้อมูลเพื ่อให้กิจกรรมการประเมินความโปร่งใส สมบูรณ์มาก ที ่ส ุด ต้องใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศจากทุกฝ่ายทุกคน จึงจำเป็นต้องจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำคำสั่งเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ฝ่ายมีส่วนร่วม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๗. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมภายในสถานศึกษา ถือเป็นงานเร่งด่วน
อีกงานหนึ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการโดยเร็ว และควรมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือการเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในการพิจารณาความเสี่ยงในการการปฏิบัติงานด้านต่างๆ   
 การดำเนินงานการควบคุมภายใน ของโรงเรียนต้องดำเนินการทั้งในระดับภาพรวมขององค์กร และระดับฝ่ายงาน
ทั้ง ๔ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย  
 ๑. ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 
 ๒. ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
 ๓. ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
 ๔. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 
 ซึ่งแบบในการจัดทำทั้งในระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร เหมือนกันคือ แบบ ปค.๕/แบบติดตาม ปค.๕/แบบ 
ปค.๔/แบบ CSA/แบบ ปค.๑ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๘. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลหรือสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่
สามารถดำเนินกการได้ไปก่อน เพ่ือความรวดเร็วรอบคอบทันตามกำหนดเวลา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืนๆ  
 - ไมมี่ 

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น. 
 
ลงชื่อ)......................................ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง)           (นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์) 
             เจ้าหน้าทีธุ่รการ                                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


