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ผูมาประชุม
ขาราชการครูและบุคลากร จํานวน ๓๖ คน

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม ไมมี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

กอนวาระการประชุม
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผูอํานวยการโรงเรียนบานโกตาบารู ประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการ

ประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.๖ คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มีคาพัฒนาเพ่ิม ๒.๕๕

และนักเรียนชั้นม.๓ คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มีคาพัฒนาเพ่ิม ๑.๖๗
๑.๒ แสดงความยินดีกับครูอุดร สายสิงห

-รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS
๑.๓ รายการตะวันยิ้ม จาก NBT 2HD จะมาถายทําสกูปขาวเก่ียวกับทีมฟุตบอล

รร.บานโกตาบารู ในวันศุกร ท่ี ๒๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เนนใหครูและบุคลากรใสเสื้อเหลืองเนื่องจาก
ทางสํานักพระราชวังกําชับมาเพราะออกอากาศชวงข้ึนครองราชย

๑.๔ ผลการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาทดแทนท่ีวาง ไดแก
นายอับดุลกอเดร  อีแตเบ็ง

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรอง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ขอมูลการรับสมัครนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ จํานวน ๒๑ คน
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ จาํนวน ๑๖ คน
นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ จํานวน ๑ คน

(ขอมูลนร.อนุบาล ป ๖๑ อ.๑ = ๒๖ คน   อ.๒ = ๕๔ คน      อ.๓ = ๔๓ คน)
นักเรียนชั้นป.๑ = ๖ คน    ป.๓ = ๑ คน   ป.๔ = ๑ คน   ป.๕ = ๓ คน
นักเรียนชั้นม. ๑ จํานวน ๒๐ คน



๓.๒ การไดรับยายขาราชการครูคนใหม ไดแก นางรอกีเยาะ จารุ เอกการประถมฯ
๓.๓ การประชุมปฏิบัติการจัดทําสื่อฯ รุนท่ี ๑  ๑ เม.ย.๖๒ ณ หองประชุมรายา

สพป.ยะลา เขต ๑
๓.๔ การประชุมโครงการเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจสถานศึกษา ๒-๓ เม.ย.๖๒

ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบิช สงขลา
๓.๕ การประชุมกอนเปดภาคเรียนและการจัดทําปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ของประถมศึกษา ๒ พ.ค.๖๒ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา เขต ๑
๓.๖ รายงานผลการประเมินผลตนเองของสถานศึกษา (SAR) ใหโรงเรียนจัดทํา

สงเขตภายในวันท่ี ๒๙ เม.ย.๖๒

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ฝายงานบริหารงานวิชาการ

๔.๑.๑ เอกสารธุรการชั้นเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร กอนสงตอใหครูประจําชั้น
- เอกสาร ปพ.จะปรับแกไขแบบฟอรมใหตรงกับแบบฟอรมของระบบ

Schoo miss เพ่ือความสะดวกในการทําเอกสาร
- การคียคะแนน ใหครูประจําวิชาตรวจสอบความถูกตองของคะแนนกอนท่ีจะคีย

ลงในระบบ คะแนนตองตรงกับคะแนนในเอกสารปพ.๕ เพ่ือผลประโยชนของนักเรียน
- เอกสารปพ.๑ ใหครูประจําชั้นสงตอใหกับครูในระดับชั้นตอไป เพ่ือใชทําขอมูล

ใหกับนักเรียนท่ียายและนักเรียนท่ีจบการศึกษา
- ปการศึกษาหนาจะมีการอบรมครูประจําวิชา เรื่องระบบ Schoo miss
- คะแนน LAS กอนท่ีครูประจําวิชาจะคียคะแนนลงในระบบใหตรวจสอบขอมูล

ใหเรียบรอยและถูกตอง
๔.๑.๒ แจกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ และใบแจงผลการเรียน
๔.๑.๓ การจัดทํารายงาน SAR ครูรับผิดชอบแตละมาตรฐานแกไขขอมูล รวบรวมสงท่ี

ครูคอมสียะ  หากมีการแกไขอีกจะนัดแนะอีกครั้ง
๔.๑.๔ ผล O-net ป.๖และม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนปรับข้ึน
๔.๑.๕ แนะนําหัวหนาวิชาการคนใหม ครูณภัทร เบลเลอร

๔.๒ ฝายงานบริหารงานบุคคล
๔.๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจาง

ชั่วคราว การประเมินใหมีคะแนนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป อยูในระดับดีเดน
๔.๒.๒ การตอสัญญาจางพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว มอบหมายครูซัลมีเปน

ผูรับผิดชอบ
๔.๒.๓ ประชุมกอนเปดภาคเรียน จะแจงใหทราบวันและเวลาอีกครั้งทางไลนโรงเรียน

๔.๓ ฝายงานบริหารงบประมาณ



๔.๓.๑ แจกอุปกรณการเรียนและคาเสื้อผานักเรียน ในวันท่ี ๑๕ พฤษาคม ๒๕๖๒
ครูประจําชั้นเก็บรวบรวมใบเสร็จ และตรวจความถูกตองของใบเสร็จใหเรียบรอยกอนจะแจกเงินใหกับ
ผูปกครอง

๔.๓.๒ คาวัสดุสอนฝกสอบ ครูประจําชั้นเบิกงบได ๔,๐๐๐ บาท ครูพิเศษ ๓,๐๐๐ บาท
๔.๓.๓ แจงครูผูรับผิดชอบโครงการ ใหตรวจดูโครงการท่ีรับผิดชอบวาตองดําเนินในชวง

เดือนใด เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับแผนงบฯและการทําเบิกงบ

๔.๔ ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
๔.๔.๑ การซอมแซมอาคารและหองเรียนใหครูประจําชั้นเขียนบันทึกชี้แจงใหชัดเจนวา

ตองการใหซอมแซมอะไร
๔.๔.๒ เวรยามในชวงปดภาคเรียน จะมีคําสั่งเวรยาม
๔.๔.๓ การเปดภาคเรียน ครูมาทํางานในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นักเรียนมารับอุปกรณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม และ ๑๖ พฤษภาคม เปดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒
- ชวงปดภาคเรียน ครูและบุคลากรทุกทานติดตามขอมูลขาวสารทางไลนโรงเรียน

และใหเปดโทรศัพทตลอดเพ่ือสะดวกในการติดตอ
- พรุงนี้จะมีรายการตะวันยิ้มมาถายทํารายการโทรทัศน นักฟุตบอลของ

โรงเรียน ขอความรวมมือครูทุกทานสวมเสื้อเหลือง
- การรับสมัครนักเรียนในชวงปดภาคเรียนใหผูปกครองมาสมัครท่ีครูมะปอซี
- นักเรียนคนใดมีความประสงคจะยายออกใหมาติดตอในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม

๒๕๖๒
- อนุบาล ๓ ขวบ โรงเรียนมีความประสงครับแค ๓๐ คน สวนชั้นอ่ืนๆรับ

นักเรียนไดตามความเหมาะสม
- นักเรียนท่ีเขาใหมใหตรวจดูหลักฐานและเอกสารใหเรียบรอยกอนรับจะไดไมมี

ปญหาภายหลังเรื่องเอกสารเพราะติดตามขอมูลลําบาก
- ครูประจําชั้นจัดชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบใหเรียบรอย
- การปรับปรุงขอมูลในระบบของโรงเรียนครูรัตนติยา เปนผูรับผิดชอบ ในชวง

ปดภาคเรียนจะมีการเปลี่ยนระบบเน็ตใหเรียบรอยกอนเปดภาคเรียน

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
๕.๑ -

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นางฐิตินันท   หมาน) (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม)
ครู คศ.๒ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโกตาบารู

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม




