รายงานการประชุม
ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันจันทรที่ 8 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9
เวลา 15.3๐ น.
ณ หองโสตทัศนูปกรณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ
*******************************************************
รายชื่อผูมาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1 นางฉวีวรรณ รักษแกว
ผูอํานวยการสถานศึกษา
2 นางวิยะดา บุญชัย
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
3 นายยอด ดําหาย
พนักงานราชการ
4 นายเฟาซีย ชายเหร็น
ครูผูชวย
5 นางสาวศิรินทิพย พวงทอง
ครูพิเศษ
6 นายมนพ ซื่อตรง
ครู
7 นางสาวอัสลีนา ตาเยะ
วิทยากรอิสลามศึกษา
8 นายอาสัน กิ่งเล็ก
วิทยากรอิสลามศึกษา
9 นายมะลูดีน จิตนารี
ครู
10 วาที่ ร.ต.นราธิป คําสุวรรณ
ครูผูชวย
11 นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์
ครู
12 นายพรชัย โกศิรานนท
ครู
13 นางสาวตรึกจิต บินตวน
ครู
14 นางสาวนลินี ลั่นเตง
ครู
15 นางสาวอารียา ชวยดํา
ครูผูชวย
16 นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์
ครู
17 นางสุกัญญา หาการ
ครู
18 นางสาวภัคธีรา จันทรดํา
ครู
19 นางสาวรุจิเรข ฟองคอน
ครู
20 นางสาวอรุณี บินตวน
ครู
21 นายศักรินทร เพียรกิจ
ครู
22 นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู
23 นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ
24 นายภัทรพงค ผิวดี
เจาหนาที่ธุรการ
ผูไมมาประชุม
๑. นายวิรัช ซื่อตรง
๒. นายมลเหลาะ จิตนารี
๓. นางสาวสินีนาฏ ผุดวัฒน
๔. นางสาวเสาวภาค จันทรคง

๕. นายณัฐพงษ ศรีเพชร
๖. นางอรญา ปาไหน
๗. นายพงศนาถ รักษไทย
ผูเขารวมประชุม
ไมมี
เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
นางฉวีวรรณ รักษแกว ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ ประธานในที่
ประชุม กลาวเปดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
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1.1 เรื่อง การมอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
 สพฐ. มีหนังสือสั่งการ ลงวันที่ 5 มกราคม 2559
 การขออนุญาตไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษาของผูอํานวยการ ขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการทุกตําแหนง จะตองขออนุญาตจาก ผอ.สพม.13 และตองขออนุญาต
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน
 อาจมีความซ้ําซอนในการอนุญาตในกรณีที่ครูพานักเรียนไปราชการ
 จะตองรายงานการไปราชการภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
 ดําเนินการผานระบบ My Office ซึ่งเจาหนาที่ธุรการและครูงานบุคคลไปอบรมมาแลว
ซึ่งไดจัดทํา Username และ Password สําหรับการเขาใชงานระบบใหครูทุกคนแลว
1.2 เรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนรูของครูผูสอน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

 นิเทศ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2559
 ทุกกลุมสาระมีโอกาสไดรับการนิเทศ
 หองที่มีระบบ DLIT ใหใชระบบ DLIT
 ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของหอง โตะ เกาอี้ ที่ชํารุดใหนําออกจากหอง
1.3 เรื่อง การดําเนินการติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
 มอบหมายงานวิชาการดําเนินการติดตามเรื่องดังกลาว
 โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนิน การติด ตามประกอบด วย ผูอํานวยการ
โรงเรียน เปนประธาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน คณะครู เปน
กรรมการ รองผูอํานวยการโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนางานวิชาการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
 ใหคณะกรรมการตามที่ ได รับ แตงตั้ งดํ าเนินการติด ตามนั กเรียน และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอไป
1.4 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2559
 เปนการสอบคัดเลือกของลูกจางที่มีระยะเวลาทํางานตั้งแต 3 ปขึ้น
 แจงประชาสัมพันธเพื่อผูสนใจสมัครสอบคัดเลือก
 รับสมัครระหวางวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ 2559
 ผูเขาสอบควรเตรียมหลักฐานเอกสารสมบูรณ เรียบรอย

1.5 เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
 เงินบํารุงการศึกษาที่เก็บไดในปการศึกษาที่ผานมา ไมเพียงพอตอการจายคาตอบแทน
ครูสอนภาษาตางประเทศ เนื่องจากจํานวนนักเรียนนอยลงทําใหไดรับเงินนอยลง แต
ทางโรงเรียนมีคาใชจายเทาเดิม
 ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
เพิ่มจากเดิมอีก 200 บาท จากเดิม 500 บาท เปน 700 บาท / ภาคเรียน
 ในสวนของนักเรียนที่มีปญหาไมสามารถรับภาระคาใชจายดังกลาว ใหครูที่ปรึกษาทํา
บันทึกแจงผูอํานวยการ เพื่อหาทางแกไขและดูแลชวยเหลือตอไป
1.6 เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ป 2558 ของขาราชการครูและลูกจางประจําใน
สั ง กั ด ส ามารถดาว น โ หล ดหนั ง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ า ย ป ภ าษี 2558 ได ที่
http://www.matthayom13.go.th
 สิ้นสุดการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
 สามารถเขาไปดาวนโหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไดตามเว็บไซด สพม.13
ในเมนู พิมพสลิปเงินเดือน
 รอเอกสารที่จะจัดสงจาก กบข.
 สามารถยื่นแบบออนไลนผ านอิน เตอรเ น็ตได ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว แตจะตองเก็บ
เอกสารหลักฐานการยื่นแบบไวใหดี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่แลว (ครั้งที่ 1/ 2559 วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559)
ดูรายละเอียดไดที่หนาเว็บไซดโรงเรียน และลิงคที่ฝากไวบนกลุมคลองยางประชานุสรณ ใน
แอปพริเคชัน LINE
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 เรื่อง การสอนเสริมเตรียมความพรอมสอบ O-NET ของนักเรียน
 การดําเนินการผานไปไดดวยดี ซึ่งมีการแจงทุกวันเกี่ยวกับการติวในภาคเชาของนักเรียนใน
แตละวิชา
 มีการขอวิทยากรซึ่งเปนครูจากภายนอก ไดแก วิชาคณิตศาสตร สอนโดยครูจากโรงเรียน
พนมเบญจา และวิชาภาษาไทย สอนโดยครูโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
3.2 เรื่อง เรื่อง การสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยวิทยากรภายนอก
 มีการติวจํานวน 4 วัน เวลา 09.00 – 15.00 น. ภาคเชา 2 ชั่วโมง ภาคบาย 3
ชั่วโมง คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,000 บาท วันละ 5,000 บาท
๓.๓ เรื่อง การจัดสอนเสริมดวยระบบ DLIT
 ทางงานพัสดุไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ระบบ DLIT เรียบรอยแลว
 หากหองใดมีปญหาใหดําเนินการแจงงานพัสดุ เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝายตาง ๆ
4.1 กลุมบริหารวิชาการ
4.1.1 เรื่อง ปฏิทินวิชาการ
o รายละเอียดตามเอกสารปฏิทินที่แนบ
o แกไขเปลี่ยนแปลง
 อนุมัติ ปพ.๑ ม.๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

4.1.2
4.1.3
๔.๑.๔
๔.๑.๕

๔.๑.๖

 อนุมัติ ปพ.๑ ม.๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 ครูสง PSAR วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 หลอม SAR วันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
 สงวิจัยชั้นเรียน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 จัดพิมพ SAR วันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
o หากงานใดมีกิจกรรมที่จะเสริม เพิ่มเติม ใหแจงที่ฝายวิชาการหลังการประชุม
เรื่อง ขอความรวมมือคณะครูที่สอนรายวิชาพื้นฐานใหดําเนินการจัดสอบในตาราง
เรื่อง แบบฟอรมขอสอบ
o ทางงานวิ ช าการไดใหแบบฟอรมหัว ขอสอบที่เปน แบบเดีย วกัน ใหแตละกลุม
สาระจัดทําขอสอบตามแบบฟอรมที่งานวิชาการกําหนด
เรื่อง การสงแผนการจัดการเรียนรู
เรื่อง การจัดงานปจฉิมนิเทศ
o หาเจาภาพรับผิดชอบในการดําเนินการจัดงาน
o ที่ประชุม มีมติมอบหมายใหงานแนะแนวเปนเจาภาพหลักในการจัดงาน
o กําหนดวันปจฉิมนิเทศ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
o จะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน
o ครูศักรินทร ไดแจกแบบฟอรมวิจัยชั้นเรียนใหกับคณะครูเพื่อจัดทําตามแบบ
แลว
o ผอ. ขอใหครูทุกคนไดมีวิจัยในชั้นเรียน
o ชื่อเรื่องวิจัย ควรบอกสภาพปญหาและวิธีการแกไข

4.2กลุมบริหารงบประมาณ
4.2.1 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
o ใหแตละงานใชงบประมาณตามแผนที่ไดรับจัดสรรอยางประหยัด เกิดประโยชน
สูงสุด
4.2.2 เรื่อง การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
o ขอความรวมมือครูที่ปรึกษาติดตามการจายเงินบํารุงการศึกษา ของนักเรียนที่
ยังคางอยู
4.2.3 เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน
o ใหสรุปยอดหนังสือที่เหลือและคัดเลือกหนังสือใหเสร็จสิ้นภายในวันพุธ
๔.๒.๔ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ
o ใหแตละกลุมสาระเสนอชื่อพัสดุประจํากลุมสาระ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจําปงบประมาณ
4.3 กลุมบริหารงานบุคคล
4.3.1 เรื่อง พฤติกรรมนักเรียน
o กําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแลนักเรีย น
ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนใหอยูตามระเบียบกําหนด
4.4 กลุมบริหารทั่วไป
4.4.1 เรื่อง การแจงซอมแซมหองเรียน
o การเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งมีสํารองอยูแลว

o
o
o
o
o
o
o

การซอมแซมประตู หนาตาง จะใหนักการไปตรวจสอบแกไขในเบื้องตน
พัดลม มอบหมายใหนักการไปตรวจสอบเพื่อดําเนินการ
โตะ – เกาอี้ นักเรียนที่หองครูศลิษา เหลืออยู ๖ ชุด
สายโปรเจคเตอรหองครูหาโหรน
หองละหมาด ขอซื้อมานกั้นหองเพื่อแยกระหวางหญิง – ชาย
การซอมฝาเพดานหองครูศิรินทิพย จะรีบดําเนินการใหกอน
ขอความรวมมือใหคณะครูชวยดูแล วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การจัดกิจกรรม Open House ปการศึกษา ๒๕๕๘ และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ
 ผอ. สอบถามรูปแบบการจัดกิจกรรมของปการศึกษาที่ผานมา
 ครูศลิษา แจงรายละเอียดรูปแบบการจัดงานของปการศึกษากอน
o มีการจัดซุมของกลุมสาระ / หองสมุด
o มี การเลี้ ย งอาหารนักเรียนที่เขารวม / ใหคารถแตล ะโรงเรียนที่พานักเรียน
มารวมกิจกรรม
 ผอ. ชี้แนะวานาจะมีการจัดการแขงขันทักษะวิชาการของแตละกลุมสาระดวย
o สงหนังสือเชิญนักเรียนเขารวมกิจกรรม / รวมการแขงขันทักษะ / มีแบบตอบ
รับเขารวมกิจกรรม / เขารวมแขงขัน
 ผอ. สรุปวาใหจัดในรูปแบบมีเดิมดวย คือ จัดซุมแตละกลุมสาระ และเพิ่มเติมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
 ผอ. เสนอใหงานแนะแนวมีการจัดบูธแนะแนวการศึกษาตอโดยเฉพาะ โดยมีการเชิญ
หนวยงานภายนอกมารวมจัดนิทรรศการ
5.2 เรื่อง งานประตูลันตา วันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
 สงชุดการแสดงของนักเรียนเขารวมแสดง ในคืนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
 ทาง อบต.คลองยาง ใหพนื้ ที่โรงเรียนในการจัดนิทรรศการ จํานวน ๑ เตนท
 นําเสนอผลงาน กิจกรรม และเรื่องราวความสําเร็จของโรงเรียน
 นําเสนอศิษยเกาผูประสบความสําเร็จ
 การนําเสนอภูมิปญญาทองถิ่นเตยปาหนัน
 การจําหนาย กือโปะ ไขครก น้ําแข็งไส
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ(ถามี)
6.1 เรื่อง การจัดซื้อรถตู
 โรงเรียนตองจัดเตรียมที่จอดรถ สงภาพถาย แผนที่บริเวณที่จอดรถ
 มีงบประมาณเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หาเงินบางสวนเพื่อใหครบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช
เปนเงินดาวน
 จะตองมีคาประกัน สรุปตองผอนเดือนละประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
 จะตองมีการวางแผนการจัดการรายไดจากรานคาสวัสดิการโรงเรียน เพื่อเปนรายไดหลักใน
การผานชําระคางวดรถ
๖.๒ เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน
 ไดรับความอนุเคราะหน้ําพุ จากโรงเรียนสภาราชินี เพื่อจัดอางน้ําหนาอาคารเรียน ๑
 มอบหมายใหบังรอหัน เปนผูดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
 ปายโรงเรียน ครูหาโหรน และบังรอหันกําลังดําเนินการ

 การสรางบานพักครู กําลังดําเนินการ
 การปรับภูมิทัศนบริเวณหนาโรงฝกงาน
๖.๓ เรื่อง การสํารวจนักเรียน ม. ๓ เกี่ยวกับแนวทางการสรางอาชีพ
 จัดหางานจังหวัดกระบี่ ขอเขามาสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน
 ผอ. แจงใหเขามาในวันจัดกิจกรรม Open House
๖.๔ เรื่อง การรับนักเรียนโควตา ชั้น ม. ๑ และ ม.๔
 สงใบสมัคร จํานวน ๑๐ คน มารายงานตัว ๙ คน
 การรับนักเรียน ตามปฏิทินของ สพฐ.
o ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
o ดําเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
ปดประชุมเวลา 17.๑๙ น.

ลงชื่อ

(นายภัทรพงค ผิวดี)

ผูบันทึกการประชุม

สําเนาถูกตอง
ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางฉวีวรรณ รักษแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ

