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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเทา 

ครั้งที ่5 /2564 

วัน พฤหัสบดี  ที่  1 กรกฎาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธานในที่ประชุม คือ นายจักรเดชา  เรียมแสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา    
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ผู้ไม่มาประชุม 

 - นายปิยะ  พรหมอารักษ์   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 - 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

บ้านหนองเทาท่ีร่วมแรงร่วมใจด าเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564   

- ๓ - 



- ๒ - 

           1.2 แนะน านายอ าเภอท่าอุเทนคนใหม ่

  - นายปิตานนท์  ปัญญา นายอ าเภอท่าอุเทนคนใหม่ โดยย้ายมาจาก อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ประชุมครั้งที่ 4 / 2564  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 

มติที่ประชุม   - รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 3.1  ข้อราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  1) การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 

   - ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 
19 พ.ศ. 2565 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกยอง ยอมรับของนักเรียน 
เพ่ือนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและทุมเทเสียสละ  เพ่ือช่วยเหลือดูแล
นักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงาน  ได้อย่างเหมาะสม            
ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน  เพ่ือเป็นแบบอย่างของครู
และเด็กให้ท าความด ี 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงขอให้ทางโรงเรียนด าเนินการสรรหา 
และคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ตามแนวปฏิบัติและข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือก ในรูปของ 
คณะกรรมการตามคุณสมบัติที่ก าหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม โดยคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอน 
ระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน และน าส่งเอกสารผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้                
1. แบบประวัติและผลงาน ให้จัดท าเป็นเอกสาร 1 เล่ม ไม่เกิน 100 หน้า พร้อมไฟล์ต้นฉบับใส่แผ่นดิสก์                          
2. แนบรูป ถ่ายเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพถ่ายฉบับจริงและ           
แนบภาพถ่ายกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ขนาด 4 x 6 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ไม่ซ้ ากัน) เป็นภาพถ่าย               
ฉบับจริง รวมทั้ง แบบบันทึกคะแนน ให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หากพ้นก าหนดเวลาแล้วจะไม่รับพิจารณา 

  2) แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
   - ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์          
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยยังคงปรากฏอยู่และ   
พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน จึงก าหนดแนวทางช่วยเหลือและบรรเทา 



- ๓ - 

ความเดือดร้อนผู้ปกครอง นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส าหรับ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
ดังนี้  
   1. ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน์หรือ  
ชุดกิจกรรมอื่น ๆ  
   2. อุปกรณ์การเรียน  
   3. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   4. การจัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
    4.1 ให้ชะลอหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากผู้ปกครองนักเรียน เช่น การจัด 
กิจกรรมกีฬา การเข้าค่ายทักษะวิชาการ การสอนเสริม เป็นต้น  
    4.2 ให้ลดภาระชิ้นงาน หรือโครงงาน ที่จะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน  
   ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครอง  
นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตาม 
บริบทของสถานศึกษา  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ  
ตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบ
จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   3) การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  
    - ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ก าหนดให้โรงเรียนที่           
ผ่านการรับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ด าเนินการขอรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว ตามหนังสือ สพป.นครพนม เขต 2 ที่ ศธ 04061 /ว 1348 ลว 26 ก.ค. 63 โดยให้  โรงเรียน
ด าเนินการตามรายการตรวจสอบคุณภาพ ระดับ 3 ดาว มีเกณฑ์การตรวจสอบดังนี้ ระดับ 3 ดาว (ทีมเคลื่อนที่เร็ว 
(RT)            เป็นผู้ตรวจสอบ) มีเกณฑ์การตรวจสอบดังนี้  
     1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  
     2. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาโรเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบ ระดับ 3 ดาว  
     3. มีการด าเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้อ 
     4. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง  
     5. โรงเรียนมีแผนภูมิการด าเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม  
     6. โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสารหนังสือ และอ่ืน ๆ  
     7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  
     8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนต้านคุณธรรม  
     9. โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้  
     10. นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบ 
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  



     11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ  
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     12. ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
     13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น  
     14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม             
ด้านคุณธรรม 
    15. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้                    
ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน  
    16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ)  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ร่วมกับทีมเคลื่อนที่เร็ ว (RT)          
เขตตรวจราชการที่ 11 จะด าเนินการออกตรวจสอบยกระดับคุณภาพ 3 ดาว โรงเรียนตามประกาศรายชื่อ 
โรงเรียนที่ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ตาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 57 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 
2564  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 3.2  ข้อราชการจากทางโรงเรียน 

  1) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 

   - ตามท่ี สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน 555 
แห่ง และโรงเรียนของท่านได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้วย นั้น  

   ผลจากการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในเครือข่าย พบว่าในภาพรวมเกิดความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลายประการ เช่น นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
โรงเรียนมีต้นแบบด้านคุณธรรมและมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  ส่งผลให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความพึงพอใจ  

   ในปีการศึกษา 2564 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ยังด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน              
การพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีนิเทศอาสา ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสาน
ความร่วมมือ ส่วนก าหนดการนิเทศ และแนวทางการนิเทศนั้น ทีมนิเทศอาสาจะประสานกับทางโรงเรียนอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งจะต้องค านึงถึงความสะดวกและความพร้อมของโรงเรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากก าลัง  อยู่ในสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
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    โดยนิเทศอาสาของสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้แก่ 
     1. นายวีระ  พลอยครบุรี 
     2. นายสมพงษ์  แจ่มจ ารัส  

  2) ก าหนดการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2564 

   - เวลา 08.30 น. เปิดห้อง meeting room ตามโปรแกรม zoom ให้ผู้อ านวยการ  ครู นักเรียน 
เตรียมความพร้อม (meeting id จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ใกล้วันประชุม) 

   - เวลา 09.00 – 09.30 น. เปิดประชุมและบรรยายพิเศษโดย ผู้อ านวยการสถาบันโรงเรียน
คุณธรรม  (นายนพพร  สุวรรณรุจิ) 
   - เวลา 09.30 – 12.00 น. โรงเรียนน าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ใน
รูปแบบเพาเวอร์ พ้อยท์/ คลิปวิดีโอ/ บรรยาย/ สนทนาแลกเปลี่ยน ซักถาม รงเรียนละไม่เกิน 40 นาที 
    ***ประเด็นในการน าเสนอของโรงเรียน  
   1. ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 
   2. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
   3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
   4. บทเรียนที่ได้รับจากการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน 
   5. โครงงานเด่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ (โรงเรียนโครงการ cg fund ต้องมี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์) 
   6. แนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 

 ***ทั้ง 6 ประเด็นนี้ขอให้ทางโรงเรียนจัดท าเป็นไฟล์ส่งให้นิเทศอาสาทางอีเมล์ 
vploykornburi@gmail.com   ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อประสานกับมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป*** 

   - เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

   - เวลา 13.00 – 14.00 น. ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่อง 4 หลักการ และ 6 
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 model) ของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนิเทศอาสา 

   - เวลา 14.00 – 16.00 น. อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม และตอบข้อสงสัย ปิดประชุม 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 3.3  ข้อราชการจากกลุ่มงานบริหาร 4 กลุ่มงาน 

   1) ฝ่ายวิชาการ (คุณครูนิภาพร  วงษาเนาว์) 
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- แจ้งรายละเอียดการด าเนินการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

   - แจ้งให้คณะครูจัดท า Best Practice ตามแบบฟอร์มที่ศึกษานิเทศก์ก าหนด 

  2) ฝ่ายบริหารทั่วไป (คุณครูสิรภพ  พลสุวรรณ) 

   - เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 แจ้งการประชาสัมพันธ์การต่อต้าน          
ยาเสพติด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีความจ าเป็นต้องขอความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชน และคณะครูร่วมประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ หรืออัดคลิป
วิดีโอ เพื่อรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 ต่อไป 

  3) ฝ่ายงบประมาณ (คุณครูประไพศรี  ไพศาล) 

   - ชี้แจงงบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งแอร์ ของห้องอนุบาล และห้องสมุด โดยงบประมาณท่ีใช้เป็นเงิน
ที่เก็บจากนักเรียนในแต่ละภาคเรียน 

   - สวัสดิการของข้าราชการครูจะอยู่ที่ห้องธุรการ 

   - แจ้งให้คุณครูประจ าชั้นของแต่ละชั้น รายงานการขอซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือความ
สะดวกสบายในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4) ฝ่ายงานบุคคล (คุณครูศราวุธ  แวงธิสาร) 

   - แจ้งการเก็บเงินประจ าเดือนของสภากาแฟ 

   - แจ้งการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ในปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้
จัดท าเป็น Google Form เพ่ือให้ครูที่ผ่านการอบรมออนไลน์ หรืออบรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 ได้เข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Form  

   - การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของข้าราชการครู 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 4.1  การจัดการเรียนการสอน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป 

  - ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ต้องการให้ข้าราชการครูได้แสดงความคิดเห็น                
การพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมว่า เห็นควรให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันที่  
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5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือเห็นควรให้ชะลอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ออกไป
ก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะดีขึ้น 

   โดย ผลการลงแบบตอบรับแสดงความคิดเห็นการพิจารณาจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบปกติ (On Site) ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ปรากฏว่า 
   - ข้าราชการครูว่า เห็นควรให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site)   
ตั้งแต่วันที่  5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จ านวน 7 คน   และข้าราชการครูเห็นควรให้ชะลอการจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะดีขึ้น 
จ านวน 5 คน 
   ทั้งนี้ ผลสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 นั้น จะมีค าสั่งให้มีการจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

มติที่ประชุม   - เห็นควรให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564             

                       เป็นต้นไป 

 4.2  โครงงานคุณธรรมเด่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  - ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มูลนิธิยุวพัฒน์ได้แจ้งให้โรงเรียนน าเสนอข้อมูลตามประเด็นที่
ก าหนดให้ และมีการน าเสนอโครงงานคุณธรรมเด่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
ซื่อสัตย์ 2) ความมีวินัย  3) ความมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และ4) ความพอเพียง  จึงให้ข้าราชครูร่วมพิจารณาใน
การส่งโครงงานคุณธรรมในครั้งนี้  
  โดย ผลสรุปเกี่ยวกับการน าเสนอโครงงานคุณธรรมเด่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ครูและ
นักเรียนที่รับผิดชอบได้แก่  1) ชั้นอนุบาล 3  คุณครูณัฐธิรนันท์  ปติโยพันธ์   2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครู
ประไพศรี  ไพศาล   3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูสิรภพ  พลสุวรรณ   4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณครูสุชญา  
นิวงษา 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

  - ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

          ..............................................     ผู้จดรายงานการประชุม 

                 (นางสาววชิราพร  อนุวรรณ) 
                                                         ต าแหน่ง ผูป้ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 
 



 
  
             ................................................    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายจักรเดชา   เรียมแสน) 
                                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเทา 

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา 


