
รายงานการประชุมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนองค์การบรหิารสํวนจงัหวัดกาญจนบรุี 1 (บ๎านเกําวิทยา) 

ครั้งที่ 3 / 2565 
วันพุธ  ที่ 18  พฤษภาคม  2565 

ณ ห๎องโสตฯ1 โรงเรียนองค์การบรหิารสํวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ๎านเกําวิทยา) 

************************************************************************ 
ผู๎มาประชุม
1. สิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ 
2. นางอัมพา  ช านาญราช 
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต 
4. นางสาวนพสร  ยางจิตร 
5. นางณิศศา ณภาส์ณัฐ 
6. นางกนกวรรณ บุพศิริ 
7. นายจักรกฤษณ์  กุลวัฒนสุวรรณ 
8. นางสาวสุนันทา  บ๎านกล๎วย 
9. นางผํองรัตน์  เพ็งประเดิม 
10. นางนิตยา  ธรรมประโชติ 
11.นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย 
12. นางสาวณัฐนันท์  เช้ือค าวปพันธ์ 
13. นางทายิกา  แผนกุล 
14. นายนิคม  พิริยะเมธี 
15. นางสาวมนัสนันท์  เจริญ 
16. นางสาวณปภัช  มูลรักษา 
17. นางสาวณิชาภา  วิลัย 
18. นางสาวมัทนา  แป้นรอด 
19. นายค ารณ  งามยิ่ง 
20. นายอดุลย์  แจํมแจ๎ง 
21.นายรุํงโรจน์  ครุฑวงศ์ 
22. นางสาวหนึ่งฤทัย  เพียรพล 
23. วําที่ร๎อยตรีหญิงสุนารี  สิทธิ 
24. นางสาวอ าไพ  ทวีบุญ 
25.นายไพบูลย์  เดํนสวําง 
26. นางวลัยภรณ์  วัยวัฒนะ 
27. นางสาวมาริษา  นามศรี 
28. นายพิสิษฐ์  กุลจิตติรังสี 
29. นายจตุภูมิ  จิตต์ประเสริฐ 
30. นางสาวสรชา  วงศ์สุนทร 
31. นายพงศ์พันธุ์  พรมจรรย์ 
32. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ๎มทัพ 
33. นางสาวนิมิตรา  นันทมิตร 
34. นายอนุกูล  ดํานนา 
35. นางสาวชิโนรส  รักดี 
36. นางสาวอรดามาศ  แสนสาคร 
37. นางสาววารุณรัตน์  กลัดเขียว 
38. นางภคนันท์  อรุณลักษณ์ 
39. นางสาวปราณี พรมเสนา 
40. นางสาวฐานมาศ  ศรีทันรัตน์ 
41. นายภาณุวัฒน์  วาจะเสน 
42. นางสาวจิตติมา  บ ารุงภักดี 
43. นางสาวนภาวรรณ  คงเข็ม 
44. นางสาววราภรณ์ อินทสวาสดิ์ 
45. นางสาวนวลจันทร์  พันเจริญ 
46. นางสาวนภัสวรรณ์  วรปัญญารัตน์ 
47. นางสาววรรณกานต์  พรหมมา 

48. นางสาวปวริศา ปัทเนตร 
49. นางสาวสุดาทิพย์  องค์การณ์ 
50. นางสาวอรวรา  ชํางเจริญ 
51. นางสาวชลดา  มลิวัลย์  
52. นางกฤติยา  อรํามศรี 
53. นางสาวจิราภรณ์  สุภาพ 
54. นางสาวศุภาภรณ์  เสือคล๎าย 
55. นางสาวดวงพร  ทองเกลี้ยง   
56.นางสาวสุนทรีย์  สังข์ใจสม 
57.นางสาวสุพนิดา  มังกรทอง 
58. นางสาวอภิญญา  เหลืองประมวล 
59. นายวีรยุทธ เที่ยงสาย 
60. นายมนตรี  ผลดี   
61. นางสาวพิสมัย  สงบจิต 
62. นายเอนก  แย๎มกล่ า 
63. นายโชติมนต์ ภํูปาน 
64.นางน้ าฝน  ต๎นไกร 
65.นางสาวสายันต์  เลิศเรืองฤทธิ์. 
66.นางบุญเทียม  มั่นคง 
67.นายแดง  ทองประเสริฐ 
68.นายสุรพล  คล๎ายสุบรรณ์ 
 

ผู๎ไมํมาประชุม 
1. วําที่ร๎อยตรีอานนท์  ธัญญา ติดเช้ือโควิด-19 
2. นางสาวกานต์ธีรา  พนาวันสุทธิศาล ลาคลอด 
3. นายเอกชัย  นวลจันทร์ 
4. นางนที  แก๎วปาน  (ลาป่วย) 
5 นางสาววารีย์  นาคแคล๎ว (ลาป่วย) 
6. นายณรงค์  สมสมัย 
7. นายภาณุวัฒน์  เงินงอก. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
ผอ.ชาญโรจน์  1. ขอขอบคุณคุณครูทุกทํานที่จัดเตรียมห๎องเรียน 

ต๎องขอขอบคุณครูทุกทํานที่ด าเนินการจัดเตรียมความพร๎อมเตรียมห๎องเรียนให๎พร๎อมใช๎
งานในการต๎อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอขอบคุณงานอาคาร
สถานที่ ที่ได๎ฉีดพํนแอลกอฮอล์ ส าหรับการเปิดภาคเรียนในวันแรก โรงเรียนได๎มีมาตรการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได๎ให๎นักเรียนทุกคนตรวจคัด
กรองเบื้องต๎นด๎วยชุดตรวจ ATK ทุกคนแบบ100เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได๎รับการรายงานจากงาน
อนามัยวํามีนักเรียนที่มีผลบวก จ านวน 4 ราย เป็นนักเรียนช้ันม.2จ านวน 1 คน ม.3 
จ านวน 2 คน และม.4 จ านวน 1 คน ได๎ให๎นักเรียนมีมีผลเป็นบวกไปตรวจซ้ าที่
โรงพยาบาล จึงอยากฝากให๎ครูที่ปรึกษาของนักเรยีนชํวยด าเนินการติดตามและรายงานให๎
งานอนามัยได๎รับทราบ เพื่องานอนามัยจะได๎รายงานตามล าดับข้ันตํอิไปด๎วยครับ 
2.การประเมินความพร๎อมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสูํความเป็นเลิศ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กํอนการเปิดภาคเรียน โรงเรียนได๎มีการประเมินความ
พร๎อมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสูํความเป็นเลิศ โรงเรียนได๎เสนอหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษ 
ห๎องเรียนอัจฉริยภาพทางด๎านกีฬาเข๎ารับการประเมิน คะแนนการประเมินเป็นแบบ 

Rating scale 3 ระดับ โรงเรียนได๎รับคะแนนประเมินอยูํในระดับ 2.94 อยูํในระดับดี
มาก แสดงให๎เห็นวําโรงเรียนมีความพร๎อมมาก กองการศึกษาฯจะน าผลเข๎าสภาอบจ.กจ.
เพื่อขออนุมัติการใช๎หลักสูตร เมื่อด าเนินการอนุมัติเรียบร๎อยแล๎วจะด าเนินการเสนอตํอ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน เพื่อออกประกาศใช๎หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2566 
3. ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลในรุํนไมํเกิน 17 ปี 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลในรุํนไมํเกิน 17 ปีเข๎ารํวมการแขํงขันบ๎านปิง
เยาวชนคัพ ที่ โรงเรียนบ๎านทําหว๎า อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี ซึ่งได๎รับรางวัลชนะเลิศเข๎า
ชิงกับโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่องและรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 
   - รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางทายิกา   1. แนะน าบุคลากร จ านวน 2 ราย และนักศึกษาฝึกสอน จ านวน 9 ราย 
   ฝ่ายบริหารงานบุคคลขอแนะน าบุคลากร จ านวน 2 ราย 

1. นางสาวมนสันันท์  เจริญ  ต าแหนํง ครูอันดับคศ.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นางสาววารุณรัตน์  กลัดเขียว  ต าแหนํง ครูผู๎ชํวย สาขาวิชานาฏศิลป์ 

   และขอแนะน าเพิม่เติมคือนกัศึกษาฝึกสอน จ านวน 9 ราย 
ผอ.ชาญโรจน ์   ยินดีต๎อนรับคุณครูทกุทํานนะครบั  
รองฯลัดดาวัลย ์   3.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1. การจัดการเรียนการสอน ปกีารศึกษา 2565 
โรงเรียนได๎เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ขอให๎ 
คุณครูเช็คการมาเรียนของนักเรียน และด าเนินการสอนตามตารางสอนในรายวิชาที่ได๎รับ
มอบหมายตามค าสั่งสอน กรณีที่คุณครูไมํสามารถมาปฏิบัติราชการได๎ ทั้งการไปราชการ  

ลาป่วย... 



ลาป่วย ลากจิ จะต๎องจัดครเูข๎าสอนแทน โดยของกรณีการไปราชการและการลากิจทําน
จะต๎องลาลํวงหน๎าและต๎องจัดครเูข๎าสอนแทนให๎เรียบร๎อย และครูทีร่ับสอนแทนขอให๎ทําน
ไปสอนแทนตามที่ได๎รับมอบหมายจากคุณครูทีล่าใหเ๎รียบรอ๎ยด๎วย สํวนกรณีของการลา
ป่วยที่เป็นการลาแบบกระทันหัน ใหท๎ํานแจง๎กับหัวหน๎ากลุํมสาระฯ เพือ่ใหห๎ัวหน๎ากลุํม
สาระฯจัดครเูข๎าสอนแทน และอีกกรณีคือเนื่องจากในห๎วงนีเ้ป็นห๎วงการแพรํระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนั้นจะต๎องมนีักเรียนที่ได๎รับการติดเช้ือ
หรือเป็นกลุํมเสี่ยง กรณีที่นกัเรียนเป็นกลุํมเสี่ยงและติดเช้ือ ขอให๎ผู๎ปกครองแจง๎กับครูที่
ปรึกษา เพือ่ให๎ครทูี่ปรึกษาแจ๎งกับงานอนามัยและในรายวิชาตําง ๆ เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับ
ใบงาน ส าหรับนกัเรียนที่ติดเช้ือจะต๎องเข๎ารบัการรักษาเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งจะมีผลกบั
เวลาเรียนของนักเรียน ดังนั้นหากนักเรียนในห๎องของตนเองติดเช้ือหรอืเป็นกลุมํเสี่ยงขอให๎
แจ๎งในกลุํมไลน์ของโรงเรียนช่ือนักเรียนช้ัน และระยะเวลาการรักษาหรือกักตัววันที่เทําไร 
ครูผูส๎อนจะได๎รับทราบ และมอบใบงานให๎กบัครูทีป่รกึษาเพือ่น าสํงให๎นักเรียนได๎ท า ใช๎
วิธีการ Onhand ตรวจให๎นกัเรียนเพือ่ให๎เวลาเรียนแกํเด็กนกัเรียน 

   2. งานประกันคุณภาพ 
งานประกันคุณภาพได๎ด าเนินการจัดท าค าสัง่แตํงตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแฟ้มตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดของโรงเรียน โดยะต๎องก าหนดคําเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโรงเรียนงาน
ประกันจะเชิญคณะการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท๎องถ่ินระดบัสถานศึกษา
ประชุมเพื่อรํวมกันก าหนดคําเป้าหมายของปีการศึกษา 2565 จะมีการแจ๎งก าหนดการ
ประชุมให๎ทราบอีกครั้ง ในวันน้ีจะแจง๎ผลการประเมินของปกีารศึกษา 2564 ให๎คุณครูทุก
ทํานได๎รับทราบ ดังนั้นจึงขอแจ๎งผลการประกันคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2564 ให๎
คุณครูทุกทํานได๎รบัทราบ 

1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ระดับ ดีเลิศ 
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเยี่ยม 
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม 
สรุปผลคุณภาพภายในของโรงเรียนอบจ.กจ.1(บ๎านเกําวิทยา)ปีการศึกษา 2564 อยูํใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คุณครูทํานใดอยากทราบรายละเอียดผลการประเมินสามารถไปดู
ได๎ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
3. ชุดพละ 
ส าหรับนักเรียนช้ันม.1และม.4ที่ได๎สั่งชุดพละไว๎ขอให๎คุณครูแจ๎งกับนักเรียนวําชุดพละจะ
มาประมาณชํวงสิ้นเดือนพฤษภาคม ตามที่ได๎เคยแจ๎งไปแล๎ววําในชํวงนี้ให๎นักเรียนแตํงชุด
พละของโรงเรียนเดิมมากํอน ส าหรับนักเรียนที่มีสมัครใหมํหรือนักเรียนในช้ันอื่นที่มีความ
ประสงค์จะสั่งชุดพละเพิ่ม ขอให๎ครูที่ปรึกษาส ารวจไซต์เสื้อและกางเกงของนักเรียน แล๎ว
สรุปมาเป็นห๎องๆ แล๎วมาแจ๎งที่ฝ่ายวิชาการ ราคาชุดละ400บาท 
4.นักเรียนมี่เลขประจ าตัวประชาชน 
สํวนใหญํจะเป็นเด็กที่ไมํมีสัญชาติไทย ซึ่งงานสารสนเทศเริ่มให๎ครูเก็บข๎อมูลนักเรียน 
ดังนั้นนักเรียนคนใดที่ไมํมีเลข13หลัก ครูจะต๎องขอ G-code ซึ่งการขอ G-codeต๎องใช๎
ระยะเวลาและมีเอกสารที่จะต๎องใช๎คํอนข๎างเยอะ จึงขอให๎คุณครูด าเนินการส ารวจเลยวํามี
นักเรียนคนใดที่ต๎องขอ G-code ให๎ครูมาติดตอํที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ แตํให๎ครู 

ตรวจสอบด๎วย... 



ตรวจสอบด๎วยวํานักเรียนที่จะขอ G-code เคยมีการขอเลข G-codeในระดับประถม
มาแล๎วหรอืไมํ เพราะจะมีปญัหาตอนที่นักเรียนส าเรจ็การศึกษา เพราะเคยมีกรณีที่
นักเรียนมีเลข G-codeจากระดับประถมแตํนักเรียนไมํทราบ เมื่อมาเรียนตํอมกีารขอเลข 
G-codeให๎นักเรียนท าให๎นกัเรียนมเีลข G-codeซ้ า ซึ่งจะไมสํามารถระบสุถานะได๎ ดังนั้น
ขอให๎ครูชํวยตรวจสอบ โดยตรวจสอบจากใบปพ.1 เพราะโรงเรียนประถมสํวนใหญํจะ
กรอกเลข G-codeลงในใบปพ.1 หรือบางโรงเรียนที่มีใบรบัรองจะใสํ G-codeมาให ๎

นายอนุกูล  5. บัตรประจ าตัวนักเรียน 
สืบเนื่องจากบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ได๎ด าเนินการจัดท าไปเมื่อปีการศึกษาที่แล๎วแตํยัง
ด าเนินการไมํเสร็จสิ้น ทางงานทะเบียนขอให๎คุณครุที่น าบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ติดรูป
นักเรียนเรียบร๎อยแล๎วขอให๎น าสํงภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพื่องานทะเบียนจะ
ได๎ด าเนินการให๎ทํานผู๎อ านวยการลงนามตํอไป 

รองฯลัดดาวัลย ์  6. เอกสารประจ าตัวนักเรียน 
โรงเรียนได๎เปิดรับสมัครนักเรียน โดยในสองปีที่ผํานมาได๎มีการรับสมัครนักเรียนใน 
รูปแบบ Online ในปีนี้โรงเรียนได๎มอบตัวนักเรียนเรียบร๎อยแล๎ว แล๎วให๎นักเรียนน า
เอกสารประจ าตัวนักเรยีนมามอบในวันมอบตัว จากการตรวจสอบพบวํามีนักเรียนบางราย
ที่ไมํได๎น าวุฒิการศึกษามามอบให๎ บางคนเอกสารของบิดามารดาไมํครบ ซึ่งจะเป็นปัญหา
ให๎งานทะเบียนเกี่ยวกับการกรอกระบบlocal school ดังนั้นในปีนี้จึงต๎องจัดการเก็บ
เอกสารของนักเรียนให๎เป็นระบบ โดยในปีนี้เริ่มที่ม.1กับม.4กํอน ฝ่ายวิชาการจะน า
เอกสารการสมัครของนักเรียนทั้งหมด เอกสารการมอบตัว กรอกประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือสํงคืนให๎ครูที่ปรึกษา ขอให๎ครูที่ปรึกษาเก็บรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบ
เอกสารตํางให๎เรียบร๎อย พร๎อมทั้งเรียงเอกสารตํางๆของนักเรียนลงในแฟ้มของห๎องตนเอง
ให๎เรียบร๎อย แล๎วจึงน าสํงคืนให๎ฝ่ายวิชาการ  เอกสารที่จะต๎องมี 

1. ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของตนเอง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา  
4. ส าเนาทะเบียนบ๎านนักเรียน 
5. ส าเนาทะเบียนบ๎านบิดา และมารดา 
6. ส าเนาวุฒิการศึกษา  
7. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

ขอให๎ครูตรวจสอบเอกสารตํางให๎เรียบร๎อย ขอความรํวมมือให๎ตรวจให๎ละเอียดในเรื่องของ
ช่ือบิดา มารดา หากในสูติบัตรระบุช่ือและนามสกุลของบิดาและมารดา นักเรียนต๎องมี
นามสกุลของบิดาหรอืมารดา ถ๎านักเรียนมีนามสกุลไมํตรงกับบิดาหรือมารดาที่ต๎องแนบใบ
เปลี่ยนช่ือสกุลของบิดาและมารดามาด๎วย เพราะมีผลตํอการท าเรื่องส าเร็จการศึกษา 
เพราะโรงเรียนต๎องสํงรายช่ือผู๎ส าเร็จการศึกษาไปยังส านักงานเขต เมือส านักงานเขตมีการ
ตรวจสอบแล๎ว พบวําช่ือนักเรียนมีช่ือสกุลไมํตรงกับบิดาและมารดาจะสํงคืนให๎โรงเรียน
ด าเนนิการแก๎ไข ดังนั้นจึงขอความรํวมมือให๎ครูชํวยตรวจสอบให๎ละเอียดด๎วย 
เมื่อคุณครูมีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎เอกสารใดของนักเรียนสามารถมาขอถํายเอกสาร จะ
ไมํอนุญาตให๎น าออกไปถํายข๎างนอกเอง เนื่องจากเกรงเรื่องการสูญหาย กรณีที่นักเรียน
เป็นเด็กตํางด๎าวจะต๎องมีบัตรตํางด๎าว หรือเอกสารรับรองการขอสัญญาณมาด๎วย  

7.การสํง…  



7.การสํงเอกสารงานวิชาการ 
ปัญหาที่พบสํวนใหญํมีการจัดท าเอกสารที่ไมํสมบูรณ์บางทํานอาจถูกตีกลับคืน ดังนั้นในปี
นี้จึงอยากขอให๎คุณครูทุกทํานชํวยด าเนินการตรวจสอบกํอนน าสํง ทั้งในเรื่องของรูปแบบ
ขอให๎เป็นรูปแบบที่ก าหนดเทํานั้น การบันทึกเสนอให๎ทํานผู๎อ านวยการฯลงนามชํวยตรวจ
สบรูปแบบของบันทึกด๎วย ขอให๎ตรวจสอบเรื่องวันที่ที่เสนอแล๎วลงมาให๎เรียบร๎อย หากใน
เอกสารต๎องผํานหัวหน๎ากลุํมสาระฯขอให๎ด าเนินการผํานตัวหน๎ากลุํมสาระมาให๎เรียบร๎อย 
และถ๎ามีในสํวนที่จะต๎องให๎ทํานผู๎อ านวยการลงนามขอให๎ติดโพสต์อิทมาให๎เรียบร๎อย  
ถ๎าคุณครูทํานใดที่ต๎องการยมืเอกสารตําง ๆ ของวิชาการขอให๎ติดตํอเพื่อขอยมืเอกสารได๎ที่ 
นางสาวอภิญญา เหลอืงประมวล แล๎วชํวยเซ็นต์ยืมและคืนเอกสารให๎เรียบร๎อย 
ส าหรับนักเรียนทีม่ีผลการเรยีน 0,ร,มส โรงเรียนได๎มีการประกาศให๎นักเรียนมาด าเนินการ
แก๎ไขผลการเรียนเรียบร๎อยแล๎ว แตํพบวํายังมีนักเรียนที่ยังไมํมาด าเนินการแก๎ไขผลการ
เรียน0,ร,มส ขอให๎ครูชํวยตรวจสอบวํามีนักเรียนในรายวิชาของทํานที่ยังไมํมาด าเนินการ
แก๎ไข0,ร,มส. หากพบวํามีขอให๎ติดตํอนักเรียนให๎มาด าเนินการแก๎ไขให๎เสร็จสิ้นด๎วย 
เนื่องจากตอนน้ีเป็นปีการศึกษาใหมํแล๎ว  

ผอ.ชาญโรจน์ ขอเน๎นย้ าเรื่องการติดตามนักเรียนเรื่องการแก๎ไขผลการเรียน0,ร,มส. ขอให๎ติดตามให๎ 
นักเรียนมาด าเนินการแก๎ไข เพราไมํอยากให๎ข๎ามปีการศึกษา เพราะจะมีผลตํอการประเมิน
LPRของอบจ.กจ.ด๎วย   

รองฯอมัพา   3.3 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1. รายงานเบิกจํายเงินและติดตามโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขอให๎เจ๎าของโครงการเรํงด าเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ๎าง และจัดหาวัสดุส านักงาน ให๎แล๎ว 
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ช๎าสุดก็ไมํควรเกิน15 กันยายน เนื่องจากโรงเรียนต๎องจัดท า
ระบบบัญชีสองระบบ ระบบควบคุมโครงการ และระบบที่โรงเรียนจะต๎องกรอกให๎ทาง
อบจ.กจ.และสตง.ด าเนินการตรวจสอบและเป็นบัญชีที่ได๎รับครุภัณฑ์ที่ถํายโอนมาจาก
อบจ.กจ. จึงต๎องคิกคําเสื่อมราคา โรงเรียนจึงต๎องรายงาน เพราะระบบดังกลําวโรงเรียนยัง
ไมํมีความช านาญและเช่ียวชาญจึงต๎องใช๎เวลาในการจัดท าบัญชีในสํวนนี้ด๎วย เงินที่
โรงเรียนได๎รับนั้นมี 4 ประเภท  
- ประเภทที่ 1 มีทั้งหมด 5 รายการ รายการแรกคือเงินที่ได๎จากรายหัวนักเรียนม.ต๎น

รายละ 3,500 บาท/คน/ปีการศึกษา,รายหัวนักเรียนม.ปลายรายละ 3,800 บาท/
คน/ปีการศึกษา เงินรายหัวมีทั้งหมด 24 โครงการ โครงการที่ยังไมํได๎ใช๎เงินมีทั้งหมด 
14 โครงการ สํวนโครงการปรับปรุงซํอมแซมครุภัณฑ์จะน าโครงดังกลําวไปเบิกเงิน
ของอบจ.กํอน เมื่อใช๎เงินของอบจ.หมดแล๎วจึงจะมาใช๎เงินของโรงเรียน  เนื่องจาก
จะต๎องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินของสถานศึกษา รายการที่  2 คํา
เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนได๎ด าเนินการท าเรื่องยืมเงินเรียบร๎อยแล๎ว 
สํวนคําหนังสือเรียนจะต๎องรอให๎ร๎านมาสํงหนังสือจึงจะสามารถท าเรื่องเบิกจํายได๎  

- ประเภทที่ 2 เงินอุทิศ โรงเรียนได๎รับเทําไรก็เบิกตามจริง 
- ประเภทที่ 3 เงินปัจจัยพื้นฐานในเทอมนี้จะเบิกได๎เพราะมีความเช่ือมโยงกับระบบ

สารสนเทศ 
- ประเภทที่ 4 เงินรายได๎จากอบจ.กจ. 
- ประเภทที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีทั้งหมด 6 โครงการยอดเงิน 900,000 บาท  

ยังไมํมี... 



   ยังไมํมีการเบิกจําย ขอให๎เรํงการเบิกจํายด๎วย 
ขอแจ๎งให๎รองผู๎อ านวยการฯที่ควบคุมฝ่ายและหัวหน๎าฝ่าย เจ๎าของโครงการเรํงด าเนินการ
เบิกจํายให๎เรียบร๎อย ทํานผู๎อ านวยการฯมีอ านาจในการเบิกจํายจ านวนเงินไมํเกิน 
200,000 บาท 

นางสาวมัทนา   2. รายงานตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี
โรงเรียนได๎ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี แล๎วพัสดุที่ช ารุดที่ต๎องการจ าหนําย พร๎อม
ทั้งรายงานให๎อบจ.กจ.ได๎รบัทราบเรียบร๎อยแล๎ว แล๎วในปีนี้ทางอบจ.ให๎โรงเรียนด าเนินการ
เอง โรงเรียนได๎ขอรายช่ือจึงอยูํในข้ันตอนการประสานงานกับทางกองพัสดุ ทางกองพัสดุ
ได๎สํงเอกสารตัวอยํางให๎โรงเรียนเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งโรงเรียนจะด าเนินการจัดท าตามรูปแบบ
แล๎วสํงไปให๎อบจ.ด าเนินการตรวจสอบ พัสดุจะด าเนินการแตํงตั้งค าสั่ง แตํที่งานพัสดุได๎ลง
ไปในไลน์โรงเรียนคือการตรวจสอบพัสดุเฉพาะกิจโดยได๎ขอความรํวมมือจากบุคลากรบาง
ทํานได๎ชํวยด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งได๎ด าเนินการตรวจสอบไปบางสํวนแล๎ว แตํมีบางห๎อง
ที่ยังไมํได๎ด าเนินการตรวจสอบดังนั้นขอให๎ครูที่รับผิดชอบห๎องเรียนชํวยตรวจสอบพัสดุใน
ห๎องที่ทํานรับผิดชอบพร๎อมเขียนลงในใบยืมพัสดุแล๎วน าสํงที่งานพัสดุภายในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 ให๎เรียบร๎อย เนื่องจากหนํวยตรวจสอบทางกรมจะด าเนินการ
ตรวจสอบในเดือนมิถุนายน และฝ่ายงานที่ท าการจัดซื้อวัสดุและของภายในฝ่าย ขอให๎ลง
ในใบเบิกด๎วย เพราะถ๎าเจ๎าหน๎าที่จากกรมขอตรวจสอบจะได๎มีเอกสารยืนยันได๎ 

รองฯอัมพา  เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบจากกรมฯจะมาด าเนินการตรวจสอบในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จะ 
มีการตรวจสอบบัญชีคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ  โดยเจ๎าหน๎าที่จะสุํมตรวจ การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีซึ่งการด าเนินการตรวจสอบจะต๎องทราบวําพัสดุช้ินนั้นอยูํที่ไหน เพราะ
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบจะขอดูทะเบียนค๎ุมครุภัณฑ์ โรงเรียนได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนใน
สังกัดของอบจ.กจ.ที่ได๎รับเลือกให๎เจ๎าหน๎าที่มาตรวจสอบ  

นางสาวชิโนรส   3. ข๎อมูลสารสนเทศ 
จากงานสารสนเทศ ซึ่งได๎สํงลิงค์ให๎นักเรยีนกรอกข๎อมลูเรียบร๎อยแลว๎ จะมีนักเรียนบางราย
ที่ไมํสามารถใช๎มือถือได๎เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งคุณครูสามารถมารับเอกสารได๎ที่ครู
ชิโนรส การสํงม.2,ม.3,ม.5 และม.6 ขอให๎สํงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ให๎ครูที่ปรึกษา 
ปริ้นข๎อมูลออกมาพร๎อมเซ็นรับรองข๎อมูล แนบส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและ
ผู๎ปกครอง,บิดามารดา หากนักเรียนไมํได๎อยูํกับพํอแมํให๎แนบส าเนาสูติบัตร สํวนของ
นักเรียนช้ันม.1และม.4ให๎น าสํงภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

รองฯอัมพา  ขอให๎ครูที่ปรึกษารับรองข๎อมูล และตรวจสอบข๎อมูลโดยเฉพาะรายได๎ ผู๎ปกครองต๎องมี 
รายได๎ไมํเกินเดือนละ3,000บาทจึงจะสามารถได๎รับเงินปจัจัยพืน้ฐานภาคเรียนละ1,500
บาท ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับดุลพินิจของครู 

ผอ.ชาญโรจน์  งานบริหารงานงบประมาณในการเบิกจํายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ไมํเกินวันที่ 15  
มิถุนายน 2565 ดังนั้นจึงอยากให๎หัวหน๎าฝ่ายและเจ๎าของโครงการเรํงด าเนินการเบิกจําย 
และอีกเรื่องคือเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบภายในจากกรมฯจะมาตรวจสอบพัสดุในโรงเรียนใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดังนั้นจึงขอความรํวมมือเมื่อมีการตรวจสอบพัสดุเรยีบรอ๎ยแล๎ว
ขอความกรุณาอยําเคลื่อนย๎ายกํอนวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่องปัจจัยพื้นฐานการ
กรอกข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนขอให๎ทยอยสํงผู๎รับผิดชอบจะได๎ทยอยกรอกข๎อมูลเข๎า
สูํระบบ  

 3.4 ฝ่าย… 



   3.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางทายิกา   1.การประเมินวิทยฐานะ 

ประเด็นการจัดการผลงานที่เป็นเท็จ หรือมีการคักลอก ลอกเลียนผลงานหรือน าผลงาน 
ผู๎อื่นมาใช๎เป็นผลงานของตนเอง หรือวําจ๎างผู๎อื่นท าผลงานให๎โดยผลงานน ามาจัดท านั้น
ไมํใชํผลงานที่แท๎จริงของตนเอง 
2. การจัดท าบันทึกข๎อความขอรับการประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ 
การจัดท าบันทึกข๎อความขอรับการประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ ในรอบการประมินปี
การศึกษา 2565 ให๎ผู๎ที่มีคุณสมบัติครบจัดท าขออนุญาตและแนบเอกสารดังนี้ 

1. ค าสั่งสอน 
2. ค าสั่งปฏิบัติหน๎าที่รับผิดชอบตามภารกิจ/งานของโรงเรียน 
3. ID Plan แผนพัฒนาตนเองปีการศึกษา 2565  
4. งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ปีการศึกษาที่ผํานมาขอแก๎ไข วฐ2PPR ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการแล๎วให๎น าสงํที่ฝา่ยบรหิารงานบุคคลตรวจ 1 ชุด กํอนเข๎า
เลํม 3ชุด และเขียนข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการในวฐ.2 และแบบประเมินให๎
เรียบร๎อยส าหรับรูปภาพการประเมิน คุณครูสามารถขอรับได๎ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4. หลักสูตรการอบรมคุรุพัฒนา 
ขอแจ๎งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมที่ได๎รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ลงในกลุํมไลน์ของ
โรงเรียนเรียบร๎อยแล๎ว หากบุคลากรทํานใดสนใจสามารถติดตํอได๎ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

รองฯนพสร  ขอเพิ่มเติมเรื่องการประเมินวิทยฐานะประจ าปกีารศึกษา 2564 ที่เสร็จสิน้ไปแล๎วผู๎เข๎ารบั 
การประเมินทุกคนให๎ใสํรายละเอียดในวฐ.2มาอยําละเอียดและข๎อคิดเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองทั้งในวฐ.2และแบบประเมนิให๎พิมพ์ตํอท๎ายให๎ละเอียด และตามที่
ครูทายิกาและครูนิมิตราได๎เข๎ารับการอบรมเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของปีพ.ศ.2561 ซึ่ง
ได๎ตัวอยํางและแนวทางมา ซึ่งมีคุณครูบางทํานที่ไปอบรมการเลื่อนวิทยฐานะที่อบจ.เป็นผู๎
จัดโครงการและได๎สอบถามมาวําจะต๎องผํานทั้ง 5 ปีเลยไหม ถือวําเป็นคุณสมบัติ ทําน
จะต๎องครบทั้ง 5ปี ตามวิทยฐานะที่ทํานขอ และจะต๎องผํานการประเมิน 3 ใน 5 ครั้ง 
การเลื่อนวิทยฐานะคุณครูทุกทํานสามารถไปดูรายละเอียดตําง ๆ ได๎ในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคลได๎อัพโหลดเอกสารตําง ๆ เรียบร๎อยแล๎ว มีคุณครูที่
เข๎าเกณฑ์ที่จะขอเข๎ารับการประเมินหลายทําน โดยเฉพาะครูที่ได๎คศ.3 ซึ่งจะต๎องสํง
รายช่ือเพื่อขอเข๎ารับการประเมินด๎วย ซึ่งตามเกณฑ์จะต๎องยื่นกํอนเปิดภาคเรียนแตํในปีนี้
อนุโลมให๎คุณครูสามารถยื่นมาได๎เลย เพราะคาดวํากรมฯนําจะประกาศใช๎  วPA ภายใน
ตุลาคมนี้  หากมีการประกาศใช๎ วPAเกณฑ์ตําง ๆ จะเปลี่ยนไป ทํานจะไมํยื่นเพื่อขอรับ
การประเมินไมํได๎ หากคุรุสภาประกาศวําการตํอใบประกอบวิชาชีพครูช้ันสูงจะต๎องใช๎การ
ประเมินในสํวนน้ีด๎วย ทํานจะไมํสามารถตํอใบประกอบวิชาชีพได๎ ดังนั้นหากทํานเข๎ารับ
การประเมินแตํไมํขอสํงผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นเช่ียวชาญก็ได๎ คือสํงรายช่ือเพื่อขอ
เข๎ารับทุกปีจะผํานหรือไมํผํานก็ได๎ แตํถ๎าทํานมีความประสงค์จะเลื่อนวทยฐานเช่ียวชาญ 
การสํงผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญจะต๎องสํงผลงานจ านวน 2 เรื่อง และสํงเรื่อง
ให๎ก.จังหวัดและอบจ.แตํตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน แตํการประเมินระหวํางปีจนจบ 

ภายใน 5… 



  ภายใน 5 ปีภายในโรงเรียน ซึ่งทํานมีการท าวิจัยในช้ันเรียนอยูํแล๎วปีละ 2 เรื่อง หากทําน
วางแผนดี ๆ ทํานสามารถท าผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญได๎ และทํานยังสามารถ
ท าเช่ียวชาญพิเศษได๎อีกด๎วย 
การด าเนินงานจัดท าชุมชนแหํงการเรียนรู๎ PLC ทํานผู๎อ านวยการฯมีนโยบายวําคุณครูทุก 
คนที่เป็นข๎าราชการ ต๎องเป็นโมเดลอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง สํวนรายละเอียด
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานและ PLC อาจจะมีการเชิญประชุมอีกครั้ง 

   3.5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
1. มาตรการป้องกันโควิด 
จากที่ได๎หนังสือราชการจากอบจ.กจ. เรื่องแนวทางการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด -19 ของ
อบจ.กจ.ของพนักงาน ลูกจ๎างประจ า และพนักงานอบจ.กจ. หากพบวําตนเองเป็นผู๎ติดเช้ือ
และสัมผัสเสีย่งสงู หากพบวําตนเองติดเช้ือโควิด-19ให๎ทํานแจ๎งมายังเจา๎หน๎าที่บคุคล และ
พักรักษาตนเองเป็นเวลา 10 วัน แตํผู๎สัมผัสเสี่ยงสูงจะต๎องท าแบบประเมินตามมาตรการ
กลั่นกรองป้องกันการแพรํระบาดโควิด-19 ของอบจ.กจ.และจะต๎องได๎รับใบแจ๎งให๎กักตัว
จากเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขด๎วย จึงจะสามารถเข๎าสูํกระบวนการกักตัวได๎  เป็นเวลา 5 วัน 
เมื่อครบ 5วันแล๎วให๎กลับมาปฏิบัติงานแตํจะต๎องแยกการปฏิบัติงาน และเว๎นระยะหํางอีก 
5 วัน  
2. เขตพื้นที่รบัผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่และแจง๎ลงในกลุํมไลน์เรียบร๎อยแล๎ว 
หากบุคลากรทํานใดสํงสัยสามารถมาสอบถามได๎ที่ครสูุนันทา และครูกนกวรรณคํะ 
5. ระบบดูแลชํวยเหลือนกัเรียน 
งานระบบดูแลได๎ด าเนินการแจกเอกสารให๎คุณครูทุกทํานเรียบร๎อยแล๎ว ดังนั้นขอให๎คุณครู
ที่ปรึกษาทุกทํานออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนและกรอกรายละเอียดลงในเอกสารให๎เรียบร๎อยคํะ 
และงานระบบดูแลจะออกปฎิทินเยี่ยมบ๎านให๎คุณครูรับทราบอีกครั้ง สํวนคุณครูที่ตาม
นักเรียนตํอ สามารถเยี่ยมได๎เฉพาะนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาก็ได๎ หรือจะ
เยีย่มแบบ100เปอร์เซ็นต์ก็ได๎ เพราะถือวําเป็นการอัพเดตข๎อมูลนักเรียนด๎วย   
6. เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนได๎ด าเนินการแจกอุปกรณ์การเรียน(สมุด)ให๎แกํนักเรียนในระดับช้ันม.2,ม.3ม.,5
ม.6เรียบร๎อยแล๎ว จะเหลือเฉพาะนักเรียนช้ันม.1และม.4 ที่ยังไมํได๎แจกเนื่องจากยอด
นักเรียนยังไมํเรียบร๎อย จึงขอให๎ครูช้ันม.1และม.4 ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนเฉพาะ
นักเรียนที่มีตัวตนตามใบรายช่ือ แล๎วจึงน ายอดนักเรียนมาแจ๎งที่ครูฐานมาศแล๎วจึงรับสมุด
ไปแจกให๎นักเรียน แตํถ๎ามีนักเรียนมาเพิ่มเติมหากยังอยูํในชํวงที่ยังไมํได๎เบิกจํายก็จะมอบ
สมุดให๎ ดังนั้นหากมีนักเรียนที่ย๎ายเข๎ามาใหมํขอให๎ครูที่ปรึกษารีบแจ๎งรายช่ือนักเรียนมาที่
ครูฐานมาศทันที เพื่อจะได๎แจกเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
เครื่องแบบนักเรียนร๎านจะมาแจกให๎ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจะขอแจกให๎
นักเรียนช้ันม.1และม.4 กํอนและจะตามให๎ช้ันอื่นๆมารับตามล าดับ โดยในวันพรุํงนี้ครู
ฐานมาศจะแจกคูปองให๎กับครูที่ปรึกษา ขอให๎ครูมาเซ็นต์รับคูปองแล๎วน าไปแจกให๎
นักเรียนให๎เรียบร๎อย แล๎วให๎นักเรียนเขียนช่ือลงในคูปองให๎เรียบร๎อยแล๎วนักเรียนจะน า
คูปองไปให๎ร๎าน เพื่อร๎านจะได๎มอบชุดให๎นักเรียน ขอให๎นักเรียนลองชุดให๎เรียบร๎อยและ
ต๎องใสํได๎ เพราะร๎านไมํรับเปลี่ยนคืนทุกกรณี หากนักเรียนไมํมาในวันน้ันครูจะต๎องรู๎ไซต์ 

เสื้อของ… 



เสื้อของนักเรียนและรับแทนนักเรียนให๎เรียบร๎อยเพราะร๎านจะมาวันเดียวเทํานั้น ส าหรับ
กระเป๋านักเรียน โรงเรียนมีกระเป๋านักเรียนจ าหนํายใบละ 260 บาท ขอให๎ครูที่ปรึกษา
รวบรวมยอดนักเรียนที่จะซื้อกระเป๋าและเงินเพื่อมาซื้อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
5. การจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เนื่องจากในภาคเรียนนี้มีการสอนวอลเลํบอลชายหาดจึงมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎สนามวอล
เลํบอล ดังนั้นจึงขอให๎นักเรียนน ารถไปจอดตามแนวสวนป่าตามแนววอลบอลชายหาด 
และมีมาจอดตรงด๎านข๎างหอประชุม ดังนั้นขอให๎เรียบภายในวันพรุํงนี้เลยจึงขอฝากครูเวร
ประจ าวันด๎วย ส าหรับครูที่ข่ีจักรยานยนต์แล๎วไปสอนตามตึกขอให๎จอดด๎านหลังอาคาร
อยําจอดด๎านหน๎าอาคาร ส าหรับรถยนต์ให๎จอดในพื้นที่ที่โรงเรียนได๎จัดไว๎ คือโรงจอดรถ
ของโรงเรียน การเข๎า-ออกโรงเรยีนขอความกรุณาขอให๎บคุลากรทุกทาํนโปรดลดกระจกรถ
ให๎ยามได๎ตรวจสอบด๎วยคํะ 

นายจตุภูมิ   4. ฐานการเรียนรู ๎
   ขอข้ีแจงเกี่ยวกบัฐานการเรียนรูจ๎ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. ค าสั่งฐานการเรียนรู ๎
เนื่องจากมบีุคลากรได๎ลาออกและมีบุคลากรที่มาใหมํ จึงไดม๎ีการออกค าสัง่ฐานการเรียนรู๎ 
เพื่อใหก๎ารด าเนินการของฐานการเรียนรู๎ได๎มีการด าเนินการได๎อยํางเหมาะสม  

2. การลงฐานการเรียนรู๎ของนักเรียน 
จากที่ได๎ที่การประชุมฐานการเรียนรู๎แล๎วนั้น ในภาคเรียนนี้นักเรียนทุกคนจะต๎องเข๎าฐาน
การเรียนรู๎ ซึ่งผมได๎จัดท าเอกสารเพื่อให๎นักเรียนเข๎าฐานการเรียนรู๎และแจกให๎หัวหน๎า 
ฐานฯเรียบร๎อยแล๎ว หัวหน๎าฐานฯจะต๎องวางแผนให๎มีคุณครูที่เป็นสมาชิกในฐานเป็นคน
ควบคุมดูแลและให๎ความรู๎ให๎แกํนักเรียนที่มาเข๎าฐานในวันน้ันๆ 

3. การเบิกจํายฐานการเรียนรู ๎
ส าหรับฐานการเรียนรู๎ฯใดที่มีความประสงค์ต๎องการวัสดุสามารถแจ๎งที่ครูจตุภูมิเพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุได๎ 

4. การประเมินฐานการเรียนรู ๎
จะมีการประเมินฐานการเรียนรูในห๎วงเดือนสิงหาคม จงึขอแจ๎งใหท๎ุกทํานได๎รบัทราบครบั 

ผอ.ชาญโรจน์ เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติหน๎าที่ เป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ 
ข๎าราชการครู จึงขอให๎ทุกคนให๎ยื่นขอประเมิน หากคุรุสภาประกาศกหลักเกณฑ์การตํอใบ
ประกอบวิชาชีพครูโดยเพิ่มหลักเกณฑ์ในสํวนน้ี จึงอยากให๎คุณครูยื่นเพื่อขอประเมินครับ 
เพราะครูที่มีอายุราชการอีก5ปีถึงจะเกษียณก็ยังต๎องเข๎าประเมินเพื่อให๎คงอยูํวิทยฐานะ
เดิม ถึงแม๎วําจะไมํอยูํในห๎วงเวลาของการตํอใบประกอบวิชาชีพ ส าหรับคุณครูที่ยื่นเพื่อ
ขอรับการประเมนิให๎จับกลุํมกันและชํวยกันเพราะเกณฑ์การประเมินใหมํไมํยากอยํางที่คิด 
การประเมินเช่ียวชาญ ก็ไมํยากเพราะองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นผู๎แตํงตั้งกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิเ ช่ียวชาญเอง  ไมํ เหมือนเกณฑ์เกําที่จะต๎องเป็นผู๎ทรงจากอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทํานั้น ส าหรับคุณครูที่ยื่นเพื่อขอรับการประเมินนั้น ขอให๎เก็บรวบรวม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการทุกรอบไว๎เป็นหนึ่งเลํม เมื่อครบก าหนดที่ครูเข๎ารับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเรียบร๎อยแล๎ว คณะกรรมการจะดูในสํวนนี้  เพราะ
คณะกรรมการจะทราบวําคุณครูมีการพัฒนาอยํางไรบ๎าง จึงอยากขอให๎ครูทุกทํานยื่นเพื่อ
ขอรับการประเมินด๎วยครับ 

ระเบียบ… 



……………………………………………. 
(นางสาวจริาภรณ์   สุภาพ) 

ผู๎จดรายงานการประชุม 

……………………………………………. 
(นางสาวสนุันทา  บ๎านกล๎วย) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
  ไมํมี 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  
  . ไมํมี  
เลิกประชุม  เวลา  18.00 น. 
 
 
 


