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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายศักดิ์ชัย
2. นายวิโรจน์
3. นางอินทิรา
4. นางสาวสุคนธ์ฑา
5. นางปพัชญา
6. นางบุษบง
7. นายสันติพงษ์
8. นายสันติ
9. นางอุษา
10. นางสาวอรอุมา
11. นางสาวสารภี
12. นางณัฐิยา
13. นางสุภาวดี
14. นางกัญจนา
16. นางมาลัยกาญจน์
17. นางจารีย์
18. นางสาวสุภาพร
19. นางวิภารัตน์
20. นายไกรสร
21. นางสาวบุญทิพย์
22. นายนพดล
23. นางสาวนิธิวดี
24. นางสาวเสาวนิตย์
25. นายเกรียงศักดิ์
26. นางเกษรินทร์
26.นายเทวา
27. นางสาวกิติวรกานต์
28. นางภัชรีพร
29. นางสาววิชุตา
30. นางสาวจินตนา
31. นางสาวหยาดพิรุณ
32. นางสาวสุรัสวดี
33. นายชลธี

สุวรรณคช
สงเกิด
อรัญ
สินธุรัตน์
อักขะบุตร
สุพันธ์
กมลานันทวงศ์
สุวรรณสังข์
สุวรรณสังข์
สิงหพล
มณีฉาย
อาษา
เมืองประเสริฐ
หวายนา
รามปาน
สุวรรณคช
หนูขา
แก้วประดิษฐ์
รามปาน
บุญช่วย
พุทธพฤกษ์
บูรณ์เจริญ
ชูแก้ว
มีแก้ว
แก้วนาม
พิมพ์สมพร
ดวงจันทร์
เปียกบุตร
อ่อนทอง
พลมา
รักษ์พิกุลทอง
บริรักษ์
วิเศษศิริ

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู
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33. นายกิตติชัย
ถินนา
34. นายภัทรพงศ์
ภูษา
35. นางสาวปนัฎดา สองประสม
36. นายกรัสนัย
คงทอง
37. นางสาวอารียา
แกสมาน
38. นางสาวปรียาพร เกิดสุวรรณ
39. นายสุนทร
สังข์แก้ว
40. นายกิตติพงษ์
หนูวัน
40. นางดาว
ขันพระแสง
43. นางสุวจี
เปลี่ยนศรี
44. นายวีรพจน์
บุญคง
45. นางสาวสยมพร
วงศ์เสน
46. นางสาววัลลีย์
เมืองสวัสดิ์
47. นายธนากร
แสงฉาย
47. นางสาวอาภา
รัตเนตร
48. นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด
49. นางสาวจุรีรัตน์
รัตนสมบูรณ์
50. นางสาวจีรพร
เพ็งจางค์
51. นายบุญจันทร์
พุทธโค
52. นางประทุม
เกิดวัดวัง
53. นางสาวจุรีรัตน์
แซ่ฮ่อ
54. นายทวีศิลป์
หนูตา
54. นางหนูทิพย์
หนูตา
55. นางนิตยา
ฉิ่นฉิ้ว
56. นายเคลื่อน
เจ้ยทองศรี
57. นายสมชาย
เอี่ยนเล่ง
58. นายวงศ์ธร
ม่วงอยู่
59. นางจรรยา
ยนต์โต
60. นางสุปรียา
เพชรย้อย
61. นางบุญเรือน
กลับสังข์
62. นายสันติสุข
ปานพันธ์
63. นางสาวสุภาพร
แก้วผอม
64. นายอุทัยรัตน์
ภิรมย์
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางจิรภา
2. นางอนงค์รัตน์
3. นายสมยศ

จันทร์สุขศรี
บุญชู
แก้วใหญ่

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูธุรการ
พี่เลี้ยง
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พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
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เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กาหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนทุกท่านออกเสียงลง
ประชามติ วันอาทิตย์ที่7 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. "ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง"
1.2 สรุปประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยสรุปดังนี้
- ความบกพร่องของการศึกษา ช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ผู้บริหารและครูทุกคนจะทางานกันอย่างเต็มที่
แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบาย ทั้งยังมีประเด็นด้านการเมืองและผู้ที่เข้ามาทาหน้าที่บริหาร เพราะการบริหาร
การศึกษาจะใช้การเมืองนาเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ จะต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และความรู้ด้านวิชาการต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประเทศชาติ ประชาชน และสังคมแล้ว ยัง
ส่งผลให้องค์กร เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรเป็นผู้มีจริยธรรมด้วย ซึ่งจะทาให้ประเทศชาติและ
สังคมเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยขอให้ ทุกคนร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
- ผลการจัดอันดับด้านการศึกษา ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาด้านการศึกษาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมานาน
โดยเฉพาะในเรื่ องของคุณ ภาพการศึก ษาที่ยั งไม่ น่าพึงพอใจมากนัก เช่น ผลการจัดอัน ดับของ World Economic
Forum ปี พ.ศ.2557 - 2558 จาก 144 ประเทศทั่วโลก ไทยอยู่อันดับที่ 90, ส่วนในปี พ.ศ.2558 - 2559 ไทย
อยู่ในอันดับที่ 89 แต่ก็เชื่อมั่นว่าปีต่อไปอันดับต้องดีขึ้น ดังนั้น ครูจะต้องทาให้ได้เพื่อประเทศชาติและเพื่อศักดิ์ศรีความ
เป็นครู โดยขอให้นาข้อมูลที่ได้จากการจัดอันดับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งเติมเต็มในส่วนที่
ขาดด้วย
- การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จากการที่ได้เข้าร่วม
การประชุ ม สหประชาชาติ ร ะดั บ ผู้ น าเพื่ อรั บ รองวาระการพั ฒ นาภายหลั งปี ค.ศ. 2015 และการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ซึ่งได้มีการกาหนดความสาเร็จในการดาเนินการพัฒนาแต่ละด้านให้ทุกประเทศ
บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษทุก 15 ปี โดยในปี พ.ศ.2543 มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ การให้เด็กทุกคน
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่ประเทศไทยยังไม่ สามารถทาได้ และในสหัสวรรษต่อไปได้มีการกาหนดให้ “จัด
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ดังนั้น เรามีงานที่จะต้อง
ดาเนินการอีกมากมาย ทั้งการเติมเต็มส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนและเตรียมการที่จะทาต่อไปในอนาคต จึงจาเป็นต้องเดินหน้า
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งขอให้มีการรวบรวมข้อมูล เอกสารจากการประชุมต่าง ๆ งานวิจัย เพื่อนามาศึกษา
ทบทวนและปรับใช้ในการทางานในแต่ละส่วนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในห้วง 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลกาลังเดินหน้าประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในขณะเดียวกันก็เดินหน้าประเทศในระยะที่ 1 ของรัฐบาลและ คสช. ซึ่งได้
กาหนดวางพื้นฐานและดาเนินการตามแผนปฏิรูปทุก 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นในส่วนของการศึกษาก็ต้องมี
การวางแผนและมี Road map เป็นแนวทางในการดาเนิ นงานแบ่งเป็นระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และแผนระยะ
ต่ อ ไปที่ ส อดคล้ อ งกั บ Road map ของรั ฐ บาล เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาตามแผนปฏิ รู ป 5 ปี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยให้ได้
- การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ พบว่าปัญหาหนึ่งของการศึกษาคือ
ห้องเรียนบางแห่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ครูได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรในศตวรรษที่ 20 แต่เด็กจะต้องได้รับการ
พัฒนาเด็กทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 หรือไทยแลนด์ 4.0 จึงจาเป็นต้องสร้างให้ครู บุคลากร และเด็ก มีความ
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อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์และลองทาในสิ่งใหม่ๆ โดยมีการทบทวนสิ่งที่ต้องการจะทา มีสิ่งใดที่ทาสาเร็จ
แล้ว หรือสิ่งใดที่ยังไม่สาเร็จบ้าง เพื่อจะได้รู้ความก้าวหน้าของตัวเองและขอให้เป็นเรื่องที่ไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นด้วย
- การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนจากการสรรหาความรู้ให้
นักเรียน เป็ น การพัฒ นาให้ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้และการเรียนด้วยตัวเอง ที่มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เด็กกล้าฝันและมีจุดมุ่งหมายในอนาคต มีการทางานเป็นทีม บูรณาการการทางาน
รวมทั้งนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งโทรศัพท์มือถือซึ่งขณะนี้ไทยมีกว่า 96 ล้านเครื่อง รวมทั้งเว็บไซต์อีกจานวนมหาศาล
เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษา เช่น ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน, ใช้เป็นเครื่องมือค้นคว้า
ข้อมูลในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การเผยแพร่วิชาการผ่าน YouTube เป็นต้น
- งบประมาณด้านการศึกษา ประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาสูงมากคิดเป็นร้อยละ 20 ของ
งบประมาณทั้งหมดของประเทศที่มีจานวนประมาณ 5 แสนล้านบาท ถือว่าสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดการศึกษาได้
ดีกว่าเรา ดังนั้น ควรมีการทบทวนว่าสิ่งที่ได้มาเพียงพอหรือยัง ต้องมองในภาพรวมด้วย จากนั้นจึงมาย้อนดูตัวเอง หาก
ไม่เพียงพอรัฐบาลก็ต้องจัดสรรเพิ่มเติมให้ได้ แต่ก็ต้องแลกกับการทุ่มเทเสียสละในด้านต่าง ๆ
- การจัดการศึกษาของรัฐบาล ยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยเริ่ม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งดูแลผู้ประสบปัญหา
ที่ต้องออกกลางคันจากระบบการศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือในระบบการศึกษา
นอกโรงเรียนด้วย
- เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ ในอดีตคนที่ไม่รู้หนังสือ คือคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ในศตวรรษที่
21 หมายความรวมถึงคนที่เรียนรู้ไม่เป็น แสวงหาความรู้ไม่เป็น ทางานด้วยตัวเองไม่ได้ จึงจาเป็นต้องสอนให้เด็กคิดเป็น
มีกระบวนการเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ควรมุ่งท่องจาเพีย งอย่างเดียว แต่ต้องสอนให้รู้
และเข้าใจถึงแก่นแท้ โดยบูรณาการการเรียนการสอน เนื้อหา ตารา ICT และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่สาคัญคือไม่ควรจะ
สอนเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว
- เรียนแล้วไม่มีงานทา เรายังคงมีปัญหาผู้จบระดับปริญญาตรีกว่าร้อยละ 30-40 ไม่มีงานทา
เนื่องจากทางานไม่ได้ เพราะการศึกษาสร้างคนไม่ตรงกับความต้องการ หรือผลิตในบางสาขามากเกินไป บางสาขาจึง
ต้องนาคนจากต่างประเทศเข้ามาทางาน และเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ยิ่งจะส่งผลให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามา
มากขึ้น
- คนไทยควรรู้ประวัติศาสตร์ไทย มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดทาสื่อเพื่อทาให้คนไทยรู้
ประวัติศาสตร์ไทย ให้เด็กที่ไปเรียนต่างประเทศสามารถนาติดตัวไปเผยแพร่หรือเรียนรู้เองได้ โดยมีรายละเอียดของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ในแต่ ล ะสมั ย เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ ศึ ก ษาถึ งประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเกิ ด ความภาคภู มิ ใจในสิ่ งที่ ดี ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถนาสิ่งไม่ดีมาเป็ นบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงรับสั่งเสมอว่า “ต้องทาให้คนไทยสนใจประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้คนไทยรู้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่สงบสุข มี
ความอบอุ่นร่มเย็น และไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยกฎหมาย จึงจาเป็นต้องสอนให้คนรู้กฎหมาย
ตั้งแต่เด็ก ๆ จะได้เคารพกฎหมาย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
- สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ระหว่าง
ศาสตร์วิชาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านคณิตศาสตร์ และด้ านวิศวกรรมศาสตร์ โดยนาความรู้ไป
แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ต้องมีการผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทดแทนในสาขา
ที่ขาดแคลน และให้กลับไปปฏิบั ติหน้าที่หรือทางานในพื้นที่ชุมชนหรือภูมิภาคเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
- ครูเรียนรู้ไปพร้อมเด็ก ครูจาเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ต้องปรับความคิดให้
เข้ากับความคิดของเด็ก โดยสอนให้ เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดผลสัมฤทธิ์และแนวทางใหม่ๆ นาไปสู่การผลิตนักวิจัย
พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งต้องสร้างแรงจูงใจหาวิธีการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความสาคัญกับกระบวนการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างให้เด็กมีจุดมุ่งหมายของตนเองในการเรียน
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โดยไม่หวังที่จะเรียนเพื่อสอบประเมินผลให้ได้คะแนนเท่านั้น แต่ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และมีกระบวนการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในการทางานและดาเนินการเรื่องอื่นในการดาเนินชีวิตได้
- การดูแลครู มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดหาบุคลากรมาทาหน้าที่ธุรการแทนครู เพื่อครูจะได้มีเวลา
ในการเตรียมการสอนและพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับนักเรียนมากขึ้น
- ประชารัฐ รัฐบาลได้ดาเนินโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อยอดขยายไปสู่ประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ก่อขยายสู่ประชาคมโลกอื่น ๆ ต่อไป โดยในส่ วนของการศึกษานั้น ภาคเอกชนมีความยินดีที่จะสนับสนุน
งบประมาณและความพร้ อ มที่ จ ะร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา ซึ่ งรั ฐ บาลไม่ ได้ เอื้ อ ผลประโยชน์ ให้
ภาคเอกชน เพียงแต่เป็นการเอื้อในของเรื่องกฎหมายที่ทันสมัยและเป็นการค้าเสรีที่มีการแข่งขันโดยไม่มีการทุจริต และ
ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทบทวนการขายสินค้าภายในโรงเรียนของบุคลากรในโรงเรียน ให้ผู้ขายสินค้าภายในโรงเรียนทุกคน
ปฏิบัตินามแนวปฏิบัติของระเบียบการขายสินค้าของโรงเรียน ดังนี้
- ให้ผู้ขายสินค้าลงลายมือชื่อเพื่อขอขายสินค้าได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อขออนุญาตขายสินค้าให้
เป็นลายลักษณ์อักษร
- ให้มีการแต่งตั้งคาสั่งการขายสินค้าภายในโรงเรียน โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการขายสินค้า
ไว้ให้ชัดเจน และให้ผู้ขายสินค้าทุกคนปฏิบัติตามกฎ กติกา อย่างเคร่งครัด
3.2 ทบทวนเรื่องการบริหารจัดการโรงครัว และการบริการอาหารนักเรี ยน การนาวัตถุดิบในโรงครัวไปใช้
ส่วนตัว และการตักอาหารมากเกินขนาด อยากให้ช่วยกันดูแลในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันภายใน
โรงเรียน และขอเชิญชวนบุคลากรทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันในเวลาพักกลางวัน
3.3 ทบทวนเรื่องการบริห ารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ มีการวางแผนงบประมาณในการจัดทา
เพื่อให้ งานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หากโครงการไหนดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส รุปผลการทางานส่ งกลุ่ ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากรด้วย
3.4 ทบทวนเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
รองฯ วิโรจน์ สงเกิด
- งานเวรยามรักษาความปลอดภัย ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้
ปฏิบัติหน้าที่ 2 คน คือ นายสมชาย เอี่ยนเล่ง และนายนิพนธ์ หนูวัน ทางกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้มีการกาหนดหน้าที่
การปฏิบัติงานให้เรียบร้อยแล้ว
๓.๕ ทบทวนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ให้กาหนดหน้าที่การทางานให้ชัดเจน
3.6 การบันทึก MOU ระหว่างครูผู้สอนกับผู้อานวยการสถานศึกษา ด้วยสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ได้ก าหนดจุ ดเน้ น ด้ านผู้ เรี ย น ให้ นั ก เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นจากการทดสอบ ระดั บ ชาติ ( O-NET )
กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 3 ในปีการศึกษา 2559 และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้
กาหนดจุดเน้นที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน โรงเรียนจึงทาแบบบันทึก
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ข้อตกลง(MOU) ระหว่างผู้อานวยการโรงเรียนกับครูผู้สอน เพื่อมายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้
1. ครูผู้สอนจะดาเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนด
2. ครูผู้สอนจะต้องดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีนักเรียน
ติด “ 0” ไม่เกินร้อยละ 5ของจานวนผู้นักเรียนที่สอนแต่ละรายวิชา
3. นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในแต่ละรายวิชาที่ทาการสอน
4. ผู้ทาข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง ได้เข้าใจสาระสาคัญของข้อตกลงและเห็นพร้องกัน จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสาคัญ
3.๗ เรื่องของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประธานมอบหมาย รองฯ อินทิรา อรัญ ดาเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้มีการจับฉลากแบ่งพรรคสี
เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นสีแดง, สีน้าเงิน, สีเหลือง และสีฟ้า ส่วนการแบ่งพรรคสีของบุคลากรได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแบ่งพรรคสี มอบหมายครูทวา พิมพ์สมพร ดาเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ครูเทวา พิมพ์สมพร
- ให้บุคลากรทุกคนเลือกสีได้ตามความสมัครใจ โดยแบ่งเป็นสีละ 8 คน จานวน 2 สี และสีละ 9 คนจานวน
2 สี และให้ส่งตัวแทนมาหยิบสลากเพื่อเลือกสี
รองฯ อินทิรา อรัญ
- ให้ทางกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาจัดทาบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งการฝึกซ้อมกีฬาและการกาหนดชนิดกีฬา
เพื่อทาการแข่งขัน คัดเลือกชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันส่งให้แต่ละพรรคสี ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- กิจกรรมวันไหว้ครู ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดทาคาสั่งเรียบร้อยแล้ว กาหนดจัดกิจกรรมใน
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ให้คณะกรรมตามคาสั่งเกี่ยวกับการประกวดคัดลายมือ, เขียนเรียงความ และบท
สดุ ดี พ ระคุ ณ ครู ให้ มี ก ารประกวดให้ เรี ย บร้ อ ยภายในวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ ส่ ง ผลการคั ด เลื อ กไปยั ง
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตรและของรางวัล และคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนักเรียนดีเด่นในระดับต่าง ๆ
และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ รีบดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อนักเรียนได้กาหนดฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ในวันอังคาร ที่ 7
มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. ให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกับนักเรียนด้วย กาหนดการจัดพานไหว้ครู ใน
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกคนดูแลนักเรียนในการทากิจกรรม
วันไหว้ครูให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- การทากิจกรรมพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือ มีการปรับเปลี่ยนกาหนดการจากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่
- การอบรมบูรณาการวิถี เกษตรที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาหนดจัดอบรมในวันที่ 23
มิถุนายน 2559 โดยมีวิทยากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่มาให้ความรู้ และในวันนี้จะไม่มีการเรียนการ
สอน
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ กาหนดจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยดาเนินการขอใช้เงินตามแผนงบประมาณ และจัดทาคาสั่งให้เรียบร้อย ในวันจัดกิจกรรมมีการจัด
ประกวดการแต่งกายในชุดไทยของบุคลากรและมอบรางวัลพิเศษให้ด้วย
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปรายงานผลกิจ กรรม โดยอ้างอิงหลักฐาน
จากภาพถ่ายทุกกิจกรรม และแบบบันทึกการจัดกิจกรรม ส่งรายงานผลกิจกรรมที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา มีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ แต่
แตกต่างโดยการนามาบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระ ให้กาหนดจุดในการพัฒนาให้กับนักเรียนให้ชัดเจน หากวันที่
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ดาเนินกิจกรรมมีฝนตกให้จัดกิจกรรมอื่นทดแทนให้กับนักเรียน และให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปกาหนดจุดพัฒ นาให้กับ
นักเรียน โดยการผลัดเปลี่ยนสถานที่พัฒนาหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือน
- กิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทา ได้มีการจัดทาแบบประเมินและเตรียมข้อมูลสาหรับรองรับการมาประเมิน
เรียบร้อยแล้ว
- กิจ กรรมบู รณาการหน้ าที่พ ลเมือง ได้นากิจกรรมนี้ออกจากการเรียนการสอนแต่ยังต้องส่ งแบบประเมิน
กิจกรรมให้ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการทราบ
- การนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าเรียนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ในทุกวันพฤหัสบดี ทางโรงเรียนได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เพื่อสนองต่อนโยบายของ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แต่พบปัญหาและอุปสรรค คือ นักเรียนไม่ตรงต่อเวลา ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนตาม
คาสั่งโรงเรียน ที่ 99/2559 ช่วยกันดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อน
- การจัดทา MOU มีการจัดทาแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ได้ดาเนินการแจกให้ครูทุกคนแล้ว ซึ่งเป็นฉบับที่
ครูทาข้อตกลงร่วมกับนักเรียน ส่วน MOU ฉบับที่ 2 เป็นฉบับที่ครูทาข้อตกลงร่วมกับผู้อานวยการ เพื่อเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยนานโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นแนว
ปฏิบัติ ให้ครูปนัฏดา สองประสม ดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ม และแจกให้ครูทุกคนอีกครั้ง
- การจัดการเรียนการสอนได้มีการดาเนินการนิเทศติดตามในบางชั้นเรียนแล้ว โดยมีรองผู้อานวยการอีก 2
ท่าน ร่วมการนิเทศติดตาม คือ รองฯสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์ และรองฯวิโรจน์ สงเกิด จึงมีการสุ่มสอบถามจากนักเรียนใน
การเรียนการสอนบางรายวิชาที่ไม่มีครูอยู่ประจาห้องเรียน และได้ทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน จึงอยาก
ให้ครูผู้สอนทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ และมีการรายงานผลการ
นิเทศติดตามให้ผู้อานวยการทราบทุกเดือน
- โครงการจัดการเรียนร่วม ที่สอดคล้องกับกับการจ้าง ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งนักเรียนเรียนร่วมของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อยู่ในขั้นตอนของการคัดกรอง และต้องจัดการเรียนการสอนก่อนการ
คัดกรอง ครูสุรัสวดี บริรักษ์ จะจัดทาแบบคัดกรองแจกครูประจาชั้นทุกคน ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 หากคัด
กรองแล้วพบว่ามีนักเรียนเรียนร่วมมากกว่า 90 คน อัตราการจ้าง ตาแหน่ง พี่ เลี้ยงเด็กพิการ ก็จะเพิ่มมากขึ้น และให้มี
การจัดตารางสอนเสริมให้กับนักเรียน
ประธาน ............
- การนิเทศติดตามการเรียนการสอน ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมวันไหว้ครู ให้บุคลากรทุกคนแต่งกายโดยสวมเสื้อมูลนิธิ และอยากให้ครูทุกคนนั่งบนเวทีเพื่อให้
นักเรียนทาพิธีกราบไหว้ครู
- การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
- โครงการเรียนร่วม ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณมาจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ซึ่งต้องมีการจัด
กิจกรรมเป็นจานวนมากเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการคิดค้นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทางการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
- โครงการ School-bird มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต้องส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 20 คน ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน
- การจัดทา SAR ให้รีบดาเนินการจัดทาเพื่อรายงานไปยังสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษภายในเวลาที่
กาหนด
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๓.๘ เรื่องของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ประธานมอบหมาย รองฯ สุคนธ์ฑา สินธุรัตน์ ดาเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- ขอขอบคุณครูประจาหอนอนทุกท่าน ในการช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนซึ่งในภาคเรียนที่
1/2559 นักเรียนมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
- การประกวดหอนอน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้มีการแต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการประกวดหอนอน
เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 กลุ่ม ดาเนินการตรวจเยี่ยมหอนอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2559
- ทบทวนการฝากหอนอน ให้ครูประจาหอนอนฝากหอนอนได้เดือนละ 2 ครั้ง ไม่นับการเดินทางไปราชการ
และขอความร่วมมือครูผู้ช่วยหอนอนในการรับฝากหอนอนด้วย
- กิจการสหกรณ์ หากบุคลากรท่านใดสนใจเพิ่มหุ้นสหกรณ์ให้ติดต่อขอเพิ่มหุ้นสหกรณ์ได้ที่ ครูณัฐิยา อาษา
และครูวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์
- โครงการค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อไปเข้าร่วม
กิจกรรมในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 ณ วัดโภคาจุฑามาตย์ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
- ขอแจ้งครูที่ทาหน้าที่ดูแลหอนอนปาริฉัตร คือ ครูอนงค์รัตน์ บุญชู
- การเบิกเสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของนักเรียน ได้มีการแจกให้ครูประจาหอนอนบางส่วนแล้ว
และจะทยอยแจกให้แล้วเสร็จจนครบทุกหอนอน
- การสรุปโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการจัดทาและสรุปโครงการส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นประธาน
เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

ประธาน ............
- เนื่องจากจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อรองรับจานวน
นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เช่น การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่,
การปรั บ ปรุ งหอนอน, การปรั บ ปรุ งสถานที่ รับ ประทานอาหาร และการดู แลความเป็ น อยู่ ข องนั ก เรีย นที่ ห อนอน
การปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อ ให้นักเรียนได้มีโอกาสทาความรู้จักกันโดยการทากิจกรรมร่วมกัน และเปิดเผยความเป็น
ตัวเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรได้เร็วกว่าการให้นักเรียนปรับตัว
เข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เอง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจาได้อย่างมีความสุข
๓.๙ เรื่องของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประธานมอบหมาย รองฯ วิโรจน์ สงเกิด ดาเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- การดูแลเรื่องน้าดื่มน้าใช้ของนักเรียน ทางกลุ่มบริหารงานทั่วไปจะดาเนินการซ่อมแซมตามลาดับบันทึก
ข้อความที่แจ้งซ่อมแซมมายังกลุ่มงาน และจะดาเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
- การใช้วิทยุสื่อสารภายในโรงเรียนในการติดต่อประสานงาน ฝากให้ครูกิตติพงษ์ หนูวัน ดาเนินการแจกให้
บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ติดต่อประสานงานภายในโรงเรียน และขอความร่วมมือในการดูแลรักษาวิทยุ
สื่อสารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป หากดาเนินการซ่อมแซมบริเวณใดให้มีการลงลายมือชื่อรับทราบ
ทุกครั้ง เพื่อทางกลุ่มงานได้นาผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อานวยการทราบต่อไป
- การซ่อมแซมหอนอนพรปรีดา ขณะนี้ดาเนินใกล้เสร็จแล้วหอนอนต่อไปที่ได้รับการซ่อมแซมคือ หอนอน
พนมเวสน์
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ได้มีการดาเนินการไปบางส่วนแล้ว และจะทยอยปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จ จนรอบบริเวณโรงเรียน
ประธาน ............
- ฝากงานอาคารสถานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของหอนอนทุกหอนอน หากพบว่าส่วนไหนชารุดให้รีบ
ดาเนินการซ่อมแซม เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับนักเรียน

- การบันทึกข้อความซ่อมแซมของหอนอนต่าง ๆ ให้รีบดาเนินการสารวจหอนอน และเขียนประมาณการ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ขอประมาณการส่งไปสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อไป
- การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานตามคาสั่งการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ลงลายมือชื่อที่บริเวณหน้าเสาธง เวลา 08.30 – 10.00 น.
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๓.๑๐ เรื่องของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
ประธานดาเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
- การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ ม ๗ ประจาปี 2559
ในวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
- งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2559 กาหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้
เกษียณอายุราชการและผู้มีผลงานดีเด่น
- งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๗
ประจาปี 2559 กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรี ยน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดนตรี และพิธีกร ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดกระบี่
- การคั ด สรรผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ของสมาคมชาวศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ละการศึ ก ษาพิ เศษ ประจาปี 2559
บุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานได้ ที่งานบุคลากร ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อรวบรวมส่งประธาน
สถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๗ ต่อไป
ครูอุษา สุวรรรสังข์
- การรับประทานอาหารของนักเรียน ขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในการรับประทานอาหารของ
นักเรียนในช่วงเย็น ที่ไม่ใช่นักกีฬาให้มารับประทานอาหารที่จุดเดียวกัน คือ โรงอาหาร
- ประชาสัมพันธ์ถึงครูประจาหอนอนทุกท่าน ให้แจ้งจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง และจานวนถาดหลุมที่มีการ
ลงทะเบียน ที่งานโภชนาการ ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ครูกิตติชัย ถินนา
- การย้ายเด็กจากหอนอนพนมเวสน์มาอยู่หอนอนพรปรีดา เนื่องจากหอนอนพนมเวสน์ทาการซ่อมแซม
หอนอน และหอนอนพรปรีดายังไม่มีความพร้อมในสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักเรียน จึงอยากให้ทางโรงเรียนช่วย
ดูแลนักเรียนในการจัดหอนอนใหม่ให้กับนักเรียนด้วย
ครูปพัชญา อักขะบุตร
- โครงการค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอมติจากที่ประชุมในการนามาบูรณาการให้ เข้า
กับงบประมาณของมูลนิธิได้อย่างไรบ้าง
ครูสยมพร วงศ์เสน
- เนื่องจากในขณะนี้ย่างเข้าฤดูฝนทาให้มียุงลายเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องใน
การดูแลฉีดพ่น ยุงลาย ตามหอนอนให้กับนักเรียน
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ครูกิตติชัย ถินนา
- จากการเข้าร่วมประชุมครูหอนอน กับสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ได้เน้นย้าในการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนที่หอนอน ระบบไฟฟ้า สายไฟ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
การจั ด ท าทางหนี ไฟ การสอนให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก การป้ อ งกั น ตั ว งานโภชนาการ มาตรฐานการดู แ ลนั ก เรีย นประจ า
และค่าตอบแทนของครูประจาหอนอน ให้ทางโรงเรียนดาเนินงานตามระเบียบของทางสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
มติที่ประชุม รับทราบ / ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 17.58 น.

.....กรองกาญจน์....แก้วเชิด..... ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์
(นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด )
ครูธุรการ

................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

.....................................................ผู้ตรวจการพิมพ์
( นายวิโรจน์ สงเกิด)
รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

