รายงานการประชุม
ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ
ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันจันทรที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
เวลา 13.5๐ น.
ณ หองโสตทัศนูปกรณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ
*******************************************************
รายชื่อผูมาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1 นางฉวีวรรณ รักษแกว
ผูอํานวยการสถานศึกษา
2 นายพรชัย โกศิรานนท
ครู
3 นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์
ครู
4 นายพงศนาถ รักษไทย
ครูผูชวย
5 นางสาวอรุณี บินตวน
ครู
6 นางอรญา ปาไหน
ครู
7 นางสาวตรึกจิต บินตวน
ครู
8 นางสาวภัคธีรา จันทรดํา
ครู
9 นายมลเหลาะ จิตนารี
ครู
10 นางสาวศิรินทิพย พวงทอง
ครูพิเศษ
11 นางสาวรุจิเรข ฟองคอน
ครู
12 นางสาวสินีนาฏ ผุดวัฒน
ครู
13 นางสุกัญญา หาการ
ครู
14 นายอาสัน กิ่งเล็ก
วิทยากรอิสลามศึกษา
15 วาที่ ร.ต.นราธิป คําสุวรรณ
ครูผูชวย
16 นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์
ครู
17 นางสาวอัสลีนา ตาเยะ
วิทยากรอิสลามศึกษา
18 Ms.Huang Chun Lian
นักศึกษาสอนภาษาจีน
19 นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู
20 นางสาวเสาวภาค จันทรคง
ครู
21 นายยอด ดําหาย
พนักงานราชการ
22 นางพัชราภรณ คามาก
ครู
23 นางสาวอารียา ชวยดํา
ครูผูชวย
24 นายณัฐพงษ ศรีเพชร
ครูผูชวย
25 นายภัทรพงค ผิวดี
เจาหนาที่ธุรการ

ผูไมมาประชุม
๑. นางวิยะดา บุญชัย
๒. นายวิรัช ซื่อตรง
๓. นายมะลูดีน จิตนารี
๔. นายมนพ ซื่อตรง
๕. นายภูริภัทร สมใจ
๖. นางสาวนลินี ลั่นเตง
๗. นายสมคิด สิงหบํารุง
๘. นางสาวเบญจวรรณ โสตถิกําแหง
ผูเขารวมประชุม
ไมมี
เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
นางฉวีวรรณ รักษแกว ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ ประธานในที่
ประชุม กลาวเปดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การมอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
 การขออนุ ญ าตไปราชการภายในเขตพื้น ที่ อํานาจการอนุ มัติเ ปน ของผู อํานวยการ
สถานศึกษา
 การขออนุญาตไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา ใหขออนุญาต ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ลวงหนากอนวันเดินทาง 7 วัน
 อาจเกิดปญหาหนังสือสั่งการมาลาชา จะดําเนินการพิจารณาและแกปญหาตอไป
1.2 เรื่อง การขออนุญาตเขาดําเนินการ “โครงการครูปาไม” โดยโครงการฟนฟูและอนุรักษปา
ทุงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 จัดคาบสอนใหเจาหนาที่เขามาสอน สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
 จัดสอนในทุกคาบ 8 วันจันทร
1.3 เรื่ อ ง การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยยึ ด ถื อ ภารกิ จ งานและพื้ น ที่
ปฏิบตั ิงานเปนฐานดวยระบบ TEPE Online
 มีการเปดอบรมจํานวน 131 หลักสูตร
 สามารถเขาอบรมไดที่ เว็บไซด http://www.tepeonline.org
 มอบเจาหนาที่ธุรการติดบอรดประชาสัมพันธใหคณะครูทราบ และเขารับการอบรม
1.4 เรื่อง การเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 ระดับสนามสนามสอบ และตัวแทนศูนยสอบ
 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2559
 ผอ.เปนประธานศูนย ณ โรงเรียน
 รองฯ วิยะดา เปนกรรมการกลาง โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
 คณะกรรมการคุมสอบ ร.ร.คลองทอมฯ 2 คน ร.ร.คลองพนฯ 2 คน
 สงรายชื่อภายในวันที่ 14 มกราคม 2559

ประจําป 2559

1.5 เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 ครูพัชราภรณ คามาก ยายไปโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
 จัดงานเลี้ยงสงพรอมกับงานเลี้ยงปใหมของคณะครู
 ครูกัลยา ยาแหม ไปบรรจุเปนครูผูชวย ร.ร.บานโคกหาร / ครูอัสลีนา ตาเยะ มาสอน
แทนในตําแหนงวิทยากรอิสลาม
1.6 เรื่อง การใหทุนการศึกษามูลนิธิชวยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา

 เปนทุนใหเปลา
 เปนนักเรียนที่กําลังเรียน ม.ตน / ม.ปลาย และมีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
 จังหวัดละ 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 นักเรียนที่กําลังจะจบ ม.6 ไดทุนละ 10,000 บาท
1.7 เรื่ อง การส งนั กเรี ย นเขารว มโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเขม (O-NET)
สําหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
 จัดที่ ร.ร.อํามาตยฯ เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
 ม. 3 จํานวน 6 คน และ ม.6 จํานวน 6 คน
 วันที่ 21 – 22 มกราคม 2559
 ตรงกับกิจกรรมเขาคายลูกเสือ แตโรงเรียนพิจารณาสงนักเรียนเขารวมและใหนักเรียน
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 ใหคัดเลือกนักเรียนที่สมัครใจ
1.8 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ITA
 ตัวแทนจาก สพฐ.จะมาใหครูตอบแบบสอบถาม จาก สพฐ. 3 คน สพม.13 1 คน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่แลว (ครั้งที่ 8/ 2558 วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝายตาง ๆ
4.1 กลุมบริหารวิชาการ
4.1.1 เรื่อง การลงทะเบียนเรียนซ้ํา ม.3 / ม.6
o นักเรียนเรียนซ้ํา ภาคเรียนที่ 1/2558 ใหลงทะเบียนเรียนโดยเชิญผูปกครอง
ในวันพฤหัสบดีนี้
o จัดทําหนังสือเชิญประชุม ใหมีแบบตอบรับดวย
o มอบหมายครูที่ปรึกษาแจงผูปกครองของนักเรียนที่มีปญหา
o ครูประจําวิชาจัดรูปแบบการเรียนซ้ําตามตัวชี้วัด
o ดําเนินการจนถึงสิ้นภาคเรียน
o นักเรียน ม.3 / ม.6 หากดําเนินการไมเรียบรอย อาจมีผลตอการจบการศึกษา
ไมพรอมรุน
4.1.2 เรื่อง การนิเทศภายใน
o กําลังดําเนินการจัดทําปฏิทิน

o การนิเทศ DLIT
o การนิเทศ 5 กลุมสาระหลัก
o ขอความรวมมือจัดชั้นเรียน / แผนการจัดการเรียนรู
4.1.3 เรื่อง การประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ในเดือนพฤษภาคม 2559
o ประเมินเพื่อปรับปรุงผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนที่ยังไมผาน
o โรงเรียนจะตองดําเนินการยกระดับผลสอบ O-NET ใหได ซึ่งเปนสิ่งที่สงผลตอ
การประเมิน สมศ. รอบสาม
4.2กลุมบริหารงบประมาณ
4.2.1 เรื่อง การยืมเงิน
o การเขียนใบยืมเงิน ใหแนบเอกสารที่เกี่ยวของดวย เชน หนังสืออนุญาตใหไป
ราชการ / คําสั่งไปราชการ / แบบการขออนุมัติใหเงินตามแผนฯ
4.2.2 เรื่อง การสรุปโครงการของแตละงาน
o ขอความกรุ ณ าให ค รู ผู รั บ ผิ ด ชอบแต ล ะโครงการ ส ง แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการใหครบทุกโครงการดวย
4.2.3 เรื่อง งานพัสดุ
o งานพัสดุขอความรวมมือดําเนินการเคลียเอกสารการจัดซื้อ จัดจางใหเรียบรอย
ดวย
o กลุมสาระใด หรืองานใดมีความประสงคจะเบิกพัสดุ ใหดําเนินการเบิกไดเลย
4.3 กลุมบริหารงานบุคคล
4.3.1 เรื่อง การดําเนินการกรณีนักเรียนที่ไมไดเขาสอบ
o จะดําเนินการในวันพฤหัสบดีนี้ พรอมกับนักเรียนที่เรียนซ้ํา
4..2 เรื่อง การสงรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดตอกันเกิน 5 ครั้ง
o ขอความรวมมือครูที่ปรึกษา สงรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดตอกัน 5 ครั้ง
4.3.3 เรื่อง การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
o การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนอนุญาตใหครูเวรประจําวันลงชื่อแทน
ครูฝายกิจการนักเรียนได
4.4 กลุมบริหารทั่วไป
4.4.1 เรื่อง การสงแบบประมาณการซอมแซมบานพักครู
o สพม.13 ใหโ รงเรีย นดําเนิน การสงแบบประมาณการซอ มแซมบานพั ก ครู
งบประมาณ 200,000 บาท
4.4.2 เรื่อง การซอมฝาเพดานหองครูศิรินทิพย
o จะดําเนินการซอมแซมเพื่อความปลอดภัยและความระเบียนเรียบรอยตอไป
4.4.2 เรื่อง การกอสรางบานพักครู
o งบประมาณ 717,300 บาท
o กําลังดําเนินการกอสรางในสวนของฐานราก
o กําหนดกอสรางแลวเสร็จ ภายใน 150 วัน
o ครูภูริภัทร สมใจ คุมงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การสอนเสริมเตรียมความพรอมสอบ O-NET ของนักเรียน
- วันอังคาร คาบ 7 – 8
- ในคาบเรียนของแตละรายวิชา
- นอกเวลาเรียน (07.45 – 08.30 น.)
 จะมีการดําเนินการอยางไรใหนักเรียนอยูตลอดคาบ
 ตองมีกลุมเปาหมายที่จะตองอยู
 ทํากิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม / ใหนักเรียนชวยกัน / เพื่อนชวยเพื่อน
 ผอ.สอบถามปญหา
o ครูอรุณี แจงวาปญหาคือนักเรียนหนีเรียน โดยเฉพาะ ม.6
 ครูซุลกิฟลี มีเงินอัดฉีดใหกับนักเรียนที่ไดผลการเรียนอันดับ 1 ของแตละรายวิชา
 ใหนักเรียน ม.3 และ ม.6 ติวในเวลา 07.45 – 18.30 น.
o มอบเสื้อใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเต็ม 100 เปอรเซ็นต
o ใหคะแนนกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
5.2 เรื่อง การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2558 ผานชอง DLTV
14
 เปนชองที่เกี่ยวกับการติวโดยเฉพาะ
 มีการดําเนินการตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2559 เปนตนไป
 มอบหมายครูเสาวภาค / ครูณัฐพงษ ดําเนินการจัดทําเปนสื่อใหกับนักเรียนไดเรียนรู
5.3 เรื่อง การสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยวิทยากรภายนอก
 เสนอใหดําเนินการในระหวางวันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 ซึ่งเปนชวงที่นักเรียน
ม.ตน เขาคายลูกเสือ
 มอบหมายให รอง ผอ. อยูควบคุมนักเรียนที่ติว
 จากขอเสนอแนะในที่ประชุม โรงเรียนไมสามารถดําเนินการในชวงเวลาที่เสนอไดเนื่องจาก
จํานวนครูที่ควบคุมมีนอย อาจจะเกิดปญหาในการควบคุม ดูแลนักเรียน
 ที่ประชุมใหมีการจัดกิจกรรมตามเดิม แตใหเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ(ถามี)
6.1 เรื่อง พิธีเปดธนาคารโรงเรียน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา
คลองพน วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
 เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา เขารวม
 หลังจากเสร็จพิธีเปดธนาคารโรงเรียน จะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับ
o การรับนักเรียนใหม ปการศึกษา 2559
o การขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559
 ใหคณะครูและบุคลากรสวมเสื้อบาติกสีฟา
 ฝายตอนรับ ใหเตรียมนักเรียนสําหรับติดชอตอกไมใหแขกผูมีเกียรติ
6.2 เรื่อง การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปใหมของบุคลากร
 มีการแลกของขวัญ โดยกําหนดราคาขั้นต่ํา 300 บาท
 มีการลุนรางวัลหางบัตร จํานวน 3 รางวัล
6.3 เรื่อง การจัดงานวันครู ประจําป 2559 ของอําเภอเกาะลันตา
 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ เปนเจาภาพ

 อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดสถานที่ โดยใชสถานที่จัดกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค
และพื้นที่โรงอาหารในการรับประทานอาหาร
 โรงเรียนจะดําเนินการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบแตละฝายตอไป
ปดประชุมเวลา 17.40 น.

ลงชื่อ

(นายภัทรพงค ผิวดี)

ผูบันทึกการประชุม

สําเนาถูกตอง
ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางฉวีวรรณ รักษแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ

