รายงานการประชุมบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๗ จังหวัดกระบี่
ครัง้ ที่ 2/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมกิตติธรกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๗ จังหวัดกระบี่
*****************************************
ผูเขารวมประชุม
1. นายศักดิ์ชัย
2. นายวิโรจน
3. นางอินทิรา
4. นางสาวสุคนธฑา
5. นางปพัชญา
6. นางบุษบง
7. นายสันติพงษ
8. นายสันติ
9. นางอุษา
10. นางสาวอรอุมา
11. นางสาวสารภี
12. นางณัฐิยา
13. นางสุภาวดี
14. นางกัญจนา
15. นางจิรภา
16. นางมาลัยกาญจน
17. นางจารีย
18. นางสาวสุภาพร
19. นางวิภารัตน
20. นายไกรสร
21. นางสาวบุญทิพย
22. นายนพดล
23. นางสาวนิธิวดี
24. นางสาวเสาวนิตย
25. นายเกรียงศักดิ์
26.นายเทวา
27. นางสาวกิติวรกานต

สุวรรณคช
สงเกิด
อรัญ
สินธุรัตน
อักขะบุตร
สุพันธ
กมลานันทวงศ
สุวรรณสังข
สุวรรณสังข
สิงหพล
มณีฉาย
อาษา
เมืองประเสริฐ
หวายนํา
จันทรสุขศรี
รามปาน
สุวรรณคช
หนูขํา
แกวประดิษฐ
รามปาน
บุญชวย
พุทธพฤกษ
บูรณเจริญ
ชูแกว
มีแกว
พิมพสมพร
ดวงจันทร

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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28. นางภัชรีพร
เปยกบุตร
29. นางสาววิชุตา
ออนทอง
30. นางสาวจินตนา
พลมา
31. นางสาวหยาดพิรุณ รักษพิกุลทอง
32. นางสาวสุรัสวดี
บริรักษ
33. นายกิตติชัย
ถินนา
34. นายภัทรพงศ
ภูษา
35. นางสาวปนัฎดา
สองประสม
36. นายกรัสนัย
คงทอง
37. นางสาวอารียา
แกสมาน
38. นางสาวปรียาพร เกิดสุวรรณ
39. นายสุนทร
สังขแกว
40. นางดาว
ขันพระแสง
41. นางอนงครัตน
บุญชู
42. นายสมยศ
แกวใหญ
43. นางสุวจี
เปลี่ยนศรี
44. นายวีรพจน
บุญคง
45. นางสาวสยมพร
วงศเสน
46. นางสาววัลลีย
เมืองสวัสดิ์
47. นางสาวอําภา
รัตเนตร
48. นางสาวกรองกาญจน แกวเชิด
49. นางสาวจุรีรัตน
รัตนสมบูรณ
50. นางสาวจีรพร
เพ็งจางค
51. นายบุญจันทร
พุทธโค
52. นางประทุม
เกิดวัดวัง
53. นางสาวจุรีรัตน
แซฮอ
54. นางหนูทิพย
หนูตา
55. นางนิตยา
ฉิ่นฉิ้ว
56. นายเคลื่อน
เจยทองศรี
57. นายสมชาย
เอี่ยนเลง
58. นายวงศธร
มวงอยู
59. นางจรรยา
ยนตโต
60. นางสุปรียา
เพชรยอย
61. นางบุญเรือน
กลับสังข

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูธุรการ
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
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62. นายสันติสุข
63. นายสุจินต
64. นายสนทญา
ผูไมเขารวมประชุม
1. นายชลธี
2. นางเกษรินทร
3. นายกิตติพงษ
4. นายทวีศิลป
เริ่มประชุม

ปานพันธ
ศิริมนูญ
ชูค้ํา

พนักงานบริการ
นักศึกษาฝกประสบการณ
นักศึกษาฝกประสบการณ

วิเศษศิริ
แกวนาม
หนูวัน
หนูตา

ไปราชการ
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต

เวลา 14.30 น.

เมื่อประธานกลาวเปดการประชุมแลว ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แนะนําบุคลากรใหมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๗ จังหวัดกระบี่ จํานวน 2 ทาน คือ
- นางสาวสยมพร วงศเสน เอกประถมศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ครูประจําหอนอนสุวรรณวิทย
- นางสาววัลลีย เมืองสวัสดิ์ เอกภาษาไทย
ปฏิบัติหนาที่ครูประจําหอนอนพรสวรรค
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2559 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการจัดงานสามสายสัมพันธ ครั้งที่ 23 ประจําป 2559 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมื อในการจัดงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และใหคณะกรรมการฝายประเมินผล
สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการทราบ เพื่อเปนขอมูลในการทํางานในปตอไป
3.2 โครงการ School-BIRD โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง ทางสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษรวมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ไดสนับสนุนคัดเลือกใหโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๗ จังหวัดกระบี่ เขา
รวมโครงการ และไดมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานไปเรียบรอยแลว
3.3 เรื่องของกลุมบริหารงานวิชาการ
ประธานมอบหมาย รองฯ อินทิรา อรัญ ดําเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- ขอขอบคุณคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมเขาคายลูกเสือ, งานรับนักเรียน. คายคณิตศาสตร และ
คณะกรรมการโครงการ BBL ที่ดําเนินกิจกรรมไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค
- งานรับนักเรียน ขอแจงยอดนักเรียนใหมที่มาสมัคร จํานวน 106 คน ยอดนักเรียนใหมนี้จะไมรวมจํานวน
นักเรียนที่มีอยูเดิมของโรงเรียนที่สมัครเขาเรียนเพื่อเลื่อนระดับชั้นไวเรียบรอยแลว
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- การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 5 กําหนดการสอบปลาย
ภาคในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2559 และกําหนดสงขอสอบบรรจุซองในวันที่ 14 มีนาคม 2559
- การสอบ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ในรายวิชาสุขศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพ กลุมบริหารงานวิชาการไดจัดทําคําสั่งเรียบรอยแลว
- การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เปนการสอบระดับชาติที่เนน
ดานภาษา, ดานคํานวณ และดานเหตุผล เปนการสอบที่มีความสําคัญมาก เพราะคะแนนจากการสอบ O - NET ใชวัด
ระดับความรูของนักเรียนและใชอางอิงในสวนตาง ๆ ของครูผูสอนและสถานศึกษา
ประธาน ............
- จากการไปประชุมที่โรงเรียนบานหวยเสียด กับครูจินตนา พลมา เกี่ยวกับการสอบ O – NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กําหนดการสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2559 สวนการสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2,
ประถมศึ ก ษาป ที่ 4, ประถมศึก ษาปที่ 5, มัธ ยมศึก ษาป ที่ 1 และมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 2 เป นการสอบข อสอบกลาง
กําหนดการสอบในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ใหกลุมบริหารงานวิชาการแบงหนาที่ผูรับผิดชอบโดยจัดทําเปนคําสั่งให
ชัดเจน
ครูจินตนา พลมา
- การดําเนินการเรื่องขอสอบโดยรวบรวมไวในแผนซีดี และจัดหาครูเพื่อทําหนาที่คุมสอบโรงเรียนตาง ๆ ใน
เครือขายเขาพนม จํานวน 28 คน ครูที่ทําหนาที่คอยประสานอยูที่โรงเรียน จํานวน 4 คน คือ ครูอุษา สุวรรณสังข,
ครู อรอุม า สิ ง หพล, ครู ส ารภี มณีฉ าย และครู จ ารีย สุ วรรณคช ครูที่ ติด ราชการ จํา นวน 2 คน คื อ ครู เ ทวา
พิมพสมพร และครูวีรพจน บุญคง
รองฯ อินทิรา อรัญ
- ครูจินตนา พลมา ไดปรับเปลี่ยนขอสอบเพื่อทําการโรเนียวขอสอบใหเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด โดย
ตองใชกระดาษในการโรเนียวขอสอบเปนจํานวนมาก ขอความรวมมืองานพัสดุในการอํานวยความสะดวกกระดาษ
โรเนียวและเครื่องโรเนียวเอกสาร และใหงานวัดผลจัดทําคําสั่งเพื่อเตรียมสงคะแนนสอบใหเขตพื้นที่ของขอสอบกลาง
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
- งานวัดผลประเมินผล ไดรับหนังสือแจงจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหมีการปรับเปลี่ยนการใช
โปรแกรม ตั้งแตเดือนกันยายน 2558 – มีนาคม 2559 จํานวน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม SGS ซึ่งคลายคลึงกับ
โปรแกรม Student ที่สามารถทําขอมูลผาน Book Mark ได และโปรแกรม School Mit ซึ่งไมรองรับการทําใบ
ประกาศผลการเรียนที่พิมพจากระบบคอมพิวเตอร ครูผูสอนตองดําเนินการทําใบประกาศผลการเรียนดวยตนเอง ทาง
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหระงับการบันทึกขอมูลโปรแกรม SGS ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เปนตนไป และ
ใหบันทึกปรับ ปรุงขอมูลลงในโปรแกรม School Mit ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2559 เปนตนไป ทางงานวัดผลและ
ประเมินผลจะชวยอํานวยความสะดวกใหครูผูสอน โดยการจัดทําแบบฟอรมเพื่อลงใบประกาศผลการเรียน
ครูภัชรีพร เปยกบุตร
- โปรแกรม School Mit ไดมีการจัดทําในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยงานวัดผลและ
ประเมินผลแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละระดับชั้น ดังนี้ ครูจินตนา พลมา รับผิดชอบระดับชั้นประถมศึกษา,
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ครูปนัฏดา สองประสม รับ ผิดชอบระดับ ชั้นมัธยมศึก ษาตอนตน และครูภัชรีพร เปยกบุตร รับ ผิดชอบระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อดําเนินการสอบเรียบรอยแลวใหจัดสงปพ.5 โดยแยกเปนระดับชั้น ที่กลุมบริหารงานวิชาการ
และใหครูประจําชั้นรับแบบฟอรมสรุปผลการเรียนเพื่อนําไปคิดคาเฉลี่ย GPA ของนักเรียนรายคน พรอมทั้งดําเนินการ
ตอในแบบฟอรมใบประกาศผลการเรียนรายคน และขอเพิ่มเติมหากนักเรียนติด 0 คือ แบบฟอรมการแจงนักเรียนติด 0
จะมีการเก็บหลักฐานของนักเรียนไวที่กลุมบริหารงานวิชาการเทานั้น เมื่อนักเรียนดําเนินการแก 0 เรียบรอยแลว ครู
ประจําวิชาสามารถลงลายมือชื่อใบแก 0 ไดที่กลุมบริหารงานวิชาการ
รองฯ อินทิรา อรัญ
- ปฏิทินการจัดทําหลักฐานทางวิชาการ ใหครูผูสอนดําเนินการจัดสงหลักฐานทางการเรียนตามปฏิทินของ
กลุมบริหารงานวิชาการ
- การนิเทศติดตามอาชีพเพื่อการมีงานทํา ไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2559 ตามกําหนดการ
ของทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใหครูที่ปรึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําทั้ง 15 อาชีพ ดําเนินการจัดทําเอกสาร
ส.บ.ม.ท. และจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการมานิเทศ กํากับ ติดตาม พรอมทั้งจัดสงเอกสารแบบประเมิน
อาชีพ เพื่อการมีง านทํา ภายในวันที่ 8 มี นาคม 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม ได ที่ ครู กิติวรกานต
ดวงจันทร
- การจัดการหลักสูตรเรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สืบเนื่องจากกรม
อาชีวศึกษาไดจัดทํานโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมใหนักเรียนเขาศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษามากขึ้น เนื่องจากนักเรียนให
ความสนใจในการเรียนสายอาชีพนอย จึงมีนโยบายของรัฐบาลใหมีการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาที่สามารถเรียน
ควบคูกับ สายสามั ญ ได โดยการใหนั ก เรี ยนไปเรี ยนที่ ส ถาบัน อาชี วศึก ษา และจัด ทําหลัก สู ตรรวมกันกั บ สถาบั น
อาชีวศึกษาและโรงเรียนที่สนใจเขารวม เมื่อจบการศึกษานักเรียนจะไดรับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6
และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางกลุม บริหารงานวิชาการไดม อบหมายใหครูห ยาดพิรุณ รัก ษพิกุลทอง ติดตอ
ประสานงานไปยังวิทยาลัยการอาชีพอาวลึกเพื่อจัดทําแผนการเรียนรวมกัน โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่
1 ประจําปการศึก ษา 2559 และใหครูทุกคนมีสวนรวมในการควบคุมนักเรียนในการศึก ษาทวิศึก ษา สาขาวิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว ที่วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก ทุกวันพฤหัสบดี ตามตารางสอนของครูกิติวรกานต ดวงจันทร
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ และเลี้ยงสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กําหนดการจัดงานในศุกร วันที่ 4 มีนาคม
2559 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 31 คน กิจกรรมในภาคเชามีการเชิญวิทยากรมาใหขอคิดกับนักเรียนและเชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมงาน ภาคบายกิจกรรมจุดเทียนสองใจ และภาคกลางคืนมีงานเลี้ยงสังสรรคใหกับ
นักเรียน ขอเชิญครูที่วางจากงานสอนในภาคเชาและภาคบายเขารวมกิจกรรม
- กิจกรรมเขาคายฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบโอลิมปกวิชาการ มีการคัดเลือกนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 12 คน เพื่อสอบแขงขันเขารวมกิจกรรม ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 เมื่อสอบคัดเลือกผาน ตองไป
เขาคายฝกอบรม ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 3 – 12 เมษายน 2559 ทางกลุมบริหารงาน
วิชาการไดแตงตั้งคําสั่งครูผูควบคุมดูแลนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกระบี่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปควบคุมดูแลนักเรียน เนื่องจากอยูในชวงปดภาคเรียน และใหจัดทําหนังสือขออนุญาตผูปกครองพรอมแบบตอบรับให
เรียบรอย
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- กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2559 มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความ
พรอมการสอบ O – NET ณ ศูนยอบรมโรงเรียนพนมเบญจาตามโครงการยกระดับคุณภาพสูเกณฑมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่
- การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ วันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี กีฬาที่เขารวมแขงขันมี
2 ชนิดกีฬา คือ กาบัดดี้ และชักกะเยอ มีนักเรียนเขารวมแขงขัน จํานวน 19 คน ซึ่งวันที่ทําการแขงขันตรงกับวันสอบ
ปลายภาคเรียน จึงขอความรวมมือใหหมวดสุขศึกษาและพลศึกษาดําเนินการแจงรายชื่อนักเรียนไปยังครูผูสอนเพื่อทํา
การสอบปลายภาคเรียนยอนหลังในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2559 และมอบหมายใหครูป นัฏดา สองประสม และ
ครูวีรพจน บุญคง ทําหนาที่คุมสอบนักเรียน เมื่อดําเนินการสอบเรียบรอยแลวใหนําสงคะแนนใหกับครูผู สอน เพื่อ
ดําเนินการจัดทําคะแนนใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดตามปฏิทินของกลุมบริหารงานวิชาการ และกําหนดให
นักเรียนกลับบานในวันที่ 22 มีนาคม 2559
- กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย (Kid’s Atlantis) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียน
เขารวมแขงขัน จํานวน 35 คน กําหนดการแขงขันในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนชวงปดภาคเรียน ใหครูที่รับผิดชอบ
นักเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมนี้ คือ ครูสุรัสวดี บริรักษ และครูวีรพจน บุญคง จัดทําหนังสือขออนุญ าตผูปกครอง
พรอมแบบตอบรับ และติดตอประสานงานไปยังกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อดําเนินการเรื่องที่พักให กับนักเรียน
ใหเรียบรอย
- การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดการจัดสงเอกสารเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยและจัดสงในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ครูหยาดพิรุณ รักษพิกุลทอง เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2559
ประธาน ............
- กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย (Kid’s Atlantis) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีการ
แขงขันในระดับภูมิภาคที่จังหวัดตรัง หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกในการเขารวมแขงขันตอในระดับประเทศ ก็เปนสิ่ง
ที่นาภาคภูมิใจชองนักเรียนและโรงเรียน ใหทางกลุมบริหารงานวิชาการวางแผนในการดูแลนักเรียนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
3.4 เรื่องของกลุมบริหารงานทั่วไป
ประธานมอบหมาย รองฯ วิโรจน สงเกิด ดําเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- การใชรถสกายแลปในการดําเนินงานตาง ๆ ขอใหชวยกันรักษา และใชงานใหตรงตามวัตถุประสงคของ
โรงเรียน
- การดําเนินการเรื่องน้ําดื่ม น้ําใชของนักเรียน ใหครูเวรประจําวันและครูประจําหอนอนชวยกันดูแลนักเรียน
อยางใกลชิด
- งานเวรยามรักษาความปลอดภัยในชวงปดภาคเรียน ชวงเวลากลางคืนใหครูผูชายเปนผูดูแลความเรียบรอย
สวนชวงเวลากลางวันใหครูผูหญิงเปนผูดูแลความเรียบรอย โดยงานเวรยามรักษาความปลอดภัยจะจัดทําสลากเพื่อแบง
เวรยามใหเรียบรอย และจัดทําคําสั่งแตงตั้งแจกครูทุกคนกอนปดภาคเรียนอีกครั้ง
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- การปรับปรุงซอมแซมหอนอน หองน้ํา หองสวม ตูเสื้อผา หองเรียน และอาคารเรียน ทางกลุมบริหารงาน
ทั่วไปไดดําเนินการปรับ ปรุง ซอมแซมแลว หากมีการชํารุดเพิ่ม เติม ตรงสวนไหนใหรีบ แจงมายัง กลุม งานเพื่อ ดําเนิน
ปรับปรุงซอมแซมตอไป
- การชวยกันสอดสองดูแลความเรียบรอยของโรงเรียน หากมีบุคคลภายนอกเขามาในโรงเรียนหรือบุคลากร
ทานใดมีบุคคลภายนอกเขามาพักอาศัย ใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยการแจงงานเวรยามรักษาความปลอดภัย
เพื่อทราบดวย
- การรับแฟมงาน หรือหนังสือราชการของแตละกลุมงาน ใหผูที่ทําหนาที่งานธุรการกลุมงานรับเพียงคน
เดียวเทานั้น เพื่อปองกันเอกสารหลักฐานของทางราชการสูญหาย
- การพัฒนาของนักเรียนแตละหอนอนในวันเสาร ขอความรวมผูเกี่ยวของทุกทานในการดูแล และรวมกัน
เปนกําลังใจใหกับนักเรียน เพื่อปลูกฝงความรับผิดชอบใหกับนักเรียนในการมีจิตสาธารณะตอสวนรวม
ประธาน ............
- การนําเสนองานตาง ๆ ตอผูอํานวยการ ใหทุกกลุมงานเสนอตามลําดับขั้นตอนใหถูกตอง
- การดูแลนักเรียนในการพัฒนาในวันเสารของทุกสัปดาห ใหผูเกี่ยวของรวมกันดูแลนักเรียนตามเวลาที่
กําหนดในคําสั่งแตงตั้ง
- การปรับปรุงซอมแซมหอนอน หองน้ํา หองสวม ตูเสื้อผา หองเรียน และอาคารเรียน ใหผูรับผิดชอบทุกคน
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
- งานเวรยามรักษาความปลอดภัยใหนําเสนอสมุดเวรประจําวัน หรือสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ
ผูอํานวยการทราบในทุกสัปดาห
3.5 เรื่องของกลุมบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
ประธานดําเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2559 ใหทางกลุมบริหารงานงบประมาณและบุคลากร วางแผนในการ
ทํางาน และใหจัดสงรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการ รายงานผลการทําความดี ไดที่งานบุคลากรภายในเวลาที่
กําหนด เพื่อสรุปผลการประเมินสงสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตอไป
- การเก็บคากระแสไฟฟา มอบหมายครูบุญทิพย บุญชวย ชีแ้ จงรายละเอียด ดังนี้
ครูบุญทิพย บุญชวย
- คากระแสไฟฟาทางกลุมบริหารงานงบประมาณและบุคลากรจะออกใบเสร็จให บุคลากรทุกคนสามารถนํา
สลิปเงินเดือนไปตรวจสอบความถูกตองคากระแสไฟฟาไดที่บอรดประชาสัมพันธของกลุมบริหารงานงบประมาณและ
บุคลากร
- การเก็บคาขยะเพิ่มเติมของเทศบาลตําบลเขาพนม โดยเก็บคาขยะเปนรายหลัง เหมาจายรายป/คน คนละ
270 บาท/คน/ป
ประธาน ............
- การเก็บคาขยะของเทศบาล จากขอเสนอแนะของบุคลากรทุกคนในที่ประชุม ใหนําเงินสาธารณประโยชน
มาใช เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากร
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3.6 เรื่องของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ประธานมอบหมาย รองฯ สุคนธฑา สินธุรัตน ดําเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย (Kid’s Atlantis) นักเรียนผูหญิงใหพักที่หอ
นอนสิรินกิตติ์ นักเรียนผูชายพักที่หอนอนเวชยันต
- งานอนามัยโรงเรียน มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ ดังนี้ นายเทวา พิมพสมพร, นายวีรพจน บุญคง และ
นางสาวจุรีรัตน แซฮอ
- การกลับบานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหกลับบานในวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยหัวหนาครู
เวรประจําวัน คือ ครูสันติพงษ กมลานันทวงศ เปนผูเซ็นอนุญาตใหนักเรียนกลับบาน และนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
กลับบาน ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 เริ่มประชุมผูปกครองในเวลา 08.00 – 10.00 น.
- การออกกําลังกายตอนเชา ในวันอาทิตยงดใหนักเรียนออกกําลังกาย แตการทําเวรสวนกลางยังคงเดิม หาก
การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นักเรียนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของครูเวร
ประจําวันก็ใหมีการออกกําลังกายตอนเชาทุกวันเหมือนเดิม
- กิจกรรมในชวงปดภาคเรียนของนักเรียน ใหทางกลุมบริหารงานวิชาการแจงรายชื่อ และจํานวนนักเรียน
มายังกลุมบริหารกิจการนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดที่พักใหกับนักเรียน
- นักกีฬาที่เขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหกลับมาสอบปลายภาคในวันที่ 20 มีนาคม
2559 และเขาพักที่หอนอนเดิมของตนเอง หรือพักรวมกันที่หอใดหอหนึ่งตามที่ครูผูดูแลนักเรียนเห็นสมควร
- นักเรียนเขาใหมในปการศึกษา 2559 ใหเขารวมกิจกรรมละลายพฤติกรรมในวันที่ 12 -14 พฤษภาคม
2559 โดยใหนักเรียนผูหญิงพักที่หอนอนสุวรรณวิทย และหอนอนพรสวรรค นักเรียนผูชายพักที่หอนอนเดชาภูมินทร
และหอนอนอมรมาศ สวนนักเรียนเกาใหมาโรงเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เขาพักหอนอนตามรายชื่อที่ทางกลุม
บริหารกิจการนักเรียนแจงไวที่บอรดประชาสัมพันธของโรงเรียน
ประธาน ............
- การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนในชวงปดภาคเรียน ใหทางกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนวางแผนใน
การจัดที่พักใหกับนักเรียนใหเรียบรอย
- การปรับพื้นฐานของนักเรียนใหมที่ไมเคยใชชีวิตอยูในโรงเรียนประจํา โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหกับ
นัก เรี ยน เพื่อ ใหนั ก เรี ยนปรับ ตั วในการใชชี วิตอยูในโรงเรียนประจํา เมื่อ ดําเนินโครงการเสร็ จ เรี ยบร อยแลวให
คณะกรรมการฝายประเมินผลสรุปผลโครงการนําเสนอผูอํานวยการทราบ เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมในปตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การจําหนายสินคาภายในโรงเรียนวันเสาร – อาทิตย เนื่องจากเกิดปญหาสืบเรื่องมาจากการขายของของ
บุคลากรที่บานพัก และที่หอนอน ทําใหนักเรียนขาดระเบียบวินัยในการใชชีวิตประจําวัน จึงมีแนวคิดใหบุคลากรขาย
ของในวันวันเสาร – อาทิตย เพื่อมีรายไดเสริม แตขอความรวมมือใหมีแนวปฏิบัติเดียวกัน คือ ขายของภายในเวลาที่
กําหนด, เนนขายของที่มีประโยชนกับนักเรียน และชวยกันรักษาความสะอาด
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ครูณัฐิยา อาษา
- การจําหนายสินคาในวันวันเสาร – อาทิตย ทําใหมีรถจอดกีดขวางทางเดิน และรอบบริเวณอาคารเรียน 3
ไมสะอาด อยากใหบุคลากรทุกทานชวยกันรักษาความสะอาด และปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
ประธาน ............
- การเปดเสียงตามสายของงานเวรยามรักษาความปลอดภัย ใหควบคุมระดับเสียงในการเปดเพื่อไมเปนการ
รบกวนครูผูสอนและครูประจําหอนอน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายสมชาย เอี่ยนเลง
- การจําหนายสินคาอยากใหจําหนายสินคายังจุดขายของที่มีอยูแลว และใหชวยกันรักษาความสะอาด
- การเปด – ปดน้ํา ในวันจันทร – ศุกร ตอนเชา เปดเวลา 05.00 – 07.00 น. ตอนเย็น เปดเวลา 16.00 –
19.00 น. ในวันเสาร – อาทิตย เปดน้ําเพิ่มเติมในเวลา 12.00 – 13.00 น.
ครูภัทรพงศ ภูษา
- การสํารวจจัดซื้อวัสดุอุปกรณของกลุมบริหารงานวิชาการ ใหครูที่ยังไมสงรายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํารวจ
รายชื่อรานคาหรือบริษัทที่จะซื้อในแตละรายการ เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหนําสงที่กลุมบริหารงานวิชาการ ในวัน
จันทรที่ 7 มินาคม 2559
รองฯ สุคนธฑา สินธุรัตน
- ขอความรวมมือครูที่ปรึกษาและครูประจําหอนอน ในการดูแลการแตงกายของนักเรียนใหถูกตองตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ในวันที่นักเรียนเขารับมอบใบประกาศผลการเรียน
- การปฏิบัติหนาที่ของครูเวรประจําวัน ใหรักษาเวลาในการมาปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน อยางเครงครัด
- บุคลากรภายนอกที่เขามาภายในโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกที่พักอาศัยอยูในโรงเรียน ไมควรไปที่หอนอน
นักเรียนในยามวิกาล และใหขับรถภายในโรงเรียนดวยความระมัดระวัง
รองฯ อินทิรา อรัญ
- การเตรียมการตอนรับการประเมินผลงานอาชีพ ใหครูที่เกี่ยวของทุกคนนําสงผลงานอาชีพและขอมูลใน
วันที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อรองรับการประเมินผลงานอาชีพในวันที่ 15 มีนาคม 2559
- การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน ใหครูที่รับผิดชอบแจงนักเรียนตอนเขาแถวเคารพธงชาติลวงหนา
อยางนอย 2 วัน
ครูกิตติชัย ถินนา
- ขอแจงกําหนดการการการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 ชวงบาย ในคาบ
เรียนอาชีพ
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ครูอุษา สุวรรณสังข
- วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 มีบุคลากรภายนอกขอใชสถานที่หอประชุม 100/27 ในการจัดงานเลี้ยง
พิธีมงคลสมรส จึงขอความรวมมือครูที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ชวยกันดูแลนักเรียนใหอยู
ในความเรียบรอย
มติที่ประชุม

รับทราบ / ผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

เลิกประชุม เวลา 17.55 น.
.....กรองกาญจน....แกวเชิด..... ผูบันทึกการประชุม/พิมพ
(นางสาวกรองกาญจน แกวเชิด )
ครูธุรการ

................................................... ผูตรวจบันทึกการประชุม
( นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช )
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๗ จังหวัดกระบี่

.....................................................ผูตรวจการพิมพ
( นายวิโรจน สงเกิด)
รองผูอํานวยการ กลุมบริหารงานทั่วไป

