รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/2558
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ห้องมัลติมิเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นายคงคา จุลกิจวัฒน์
2. นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช
3. นางนงนุช เกษมจิต
4. นางอรวินท์ วงษ์หวายเหนียว

ผู้อานวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยกลุ่มงานบุคคล

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นางดวงสมร อปราชิกา
ลากิจ
2. นางสาวสถาพร พระแท่น
ลาป่วย
3. นางกันหา อินจีน
ลากิจ
4. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย ลากิจ
5. นายเจษฎา ศรีนวล
ไปราชการ
6. นายประสิทธิ์ อิทรโสภา
แข่งบอล
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ข้าราชการครู
2. บุคลากรทางการศึกษา
รวม

43 คน
7 คน
50 คน

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ประธาน ท่านผู้อานวยการ คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ท่านผู้อานวยการคงคา จุลกิจวัฒน์ กล่าวขอบคุณครูเวรประจาวันและครูที่ปรึกษาทุกคน
ที่ได้ช่วยกันทาหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง ได้เรียบร้อยดี
เรื่องที่แจ้งให้ทราบ มีดังนี้
1. งานศิลปหัตถกรรมประจาปีการศึกษา 2558 กาหนดตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2558
ที่จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
1.1 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีรายการดังนี้
- การแข่งขันฆ้องวงใหญ่
- การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
โรงเรียนจัดรถออกจากโรงเรียน เวลา 05.00 น. , ดนตรีไทย นารถส่วนตัวไป

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 มีรายการดังนี้
- การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1 – ม.3
โรงเรียนจัดรถ โดยออกจากโรงเรียนช่วงบ่ายไปค้างคืน
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 มารายการดังนี้
- การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
- ภาพยนตร์สั้น
- การประกวดมารยาทไทย ม.ต้น
- การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
- การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4 – ม.6
- การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 – ม.6
- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6
โรงเรียนจัดรถโรงเรียนและจัดรถตู้ให้
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีรายการดังนี้
- การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4 – ม.6
โรงเรียนจัดรถโรงเรียนให้
2. แจ้งการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.กาญจนบุรี
2.1 ครู-อาจารย์ท่านใดที่จะต้องติดภารกิจในการคุมนักเรียนไปแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมที่ จ.อ่างทอง ให้ไปรับเงินที่สหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่ 06.00 น.
3. การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
3.1 ฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ขอให้ครูที่ปรึกษา
ช่วยกันดูแลกับฝ่ายปกครอง อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องทรงผม และโบว์ผูกผม ทรงผมนักเรียนชายให้ประสานงาน
ฝ่ายปกครองตัดให้ถูกระเบียบ ส่วนทรงผมนักเรียนหญิงให้รวบผูกโบว์ให้เรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน ขอความ
ร่วมมือครูเวรช่วยกันดูแลตักเตือนหรือครูประจาวิชาช่วยกันดูแลด้วย
4. การนิเทศการสอน
4.1 ได้มอบหมายให้รองนงนุช จิตเกษม และรองอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รับผิดชอบการ
นิเทศ โดยให้นโยบาย 4 หัวข้อในการนิเทศ ดังนี้
1. เข้าสอนตรงเวลา
2. ภาระงานตรงตามแผน
3. เช็คเวลาเรียนเป็นปัจจุบัน
4. ความสะอาดของห้องเรียน
4.2 ครูที่ปรึกษาควรขึ้นไปดูห้องประจาชั้นในแต่ละวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อย่างน้อยช่วงเช้าและช่วงเย็น ร่วมกับแม่บ้านประจาอาคาร โดยเฉพาะเรื่องการปิดหน้าต่าง/ประตู ปลั๊กไฟ
พัดลม และเรื่องความสะอาด หากห้องใดไม่มีอุปกรณ์ทาความสะอาดให้แจ้งหัวหน้างานอาคาร
4.3 ในส่วนห้องปฏิบัติการ ขอให้ครูเข้าไปใช้สอนจะดาเนินการติดพัดลมให้
5. งานฝ่ายงบประมาณ
5.1 โดยเรียนได้ให้ฝ่ายแผนแจ้งล่วงหน้ากับหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม ล่วงหน้า 15 วัน
การขอซื้อให้เช็คให้ตรงตามราคากลาง และเสนอตามลาดับขั้นตอน ลงนามผ่านกลุ่มงานที่รับผิดชอบให้
เรียบร้อย

6. กิจกรรมเปิดบ้าน “Open House” กาหนดในวันที่ 14 มกราคม 2559 เน้นเสนอ
ผลงานโดยกลุ่มพัฒนาผู้เรียน จัดสรรงบประมาณให้ชุมนุมละ 5,000 บาท ขอชื่นชมในการทางานของกลุ่ม
พัฒนาผู้เรียน ที่ได้ดาเนินการการจัดกิจกรรมชุมนุมได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการ
แสดงศักยภาพของนักเรียน แต่ละชุมนุมประมาณ 20 ชุมนุม
7. การย้ายครูสายผู้สอน เขียนย้ายได้ปีละครั้ง เริ่มระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2559
เขตพื้นที่ฯ เกลี่ยอัตราคืนครูเกษียณประมาณ 200 อัตรา
8. การส่ง SMS ถึงผู้ปกครองนักเรียน
8.1 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนได้ตอบคาถามผู้ปกครองทุกครั้ง ว่าเป็นเรื่องที่จาเป็น
อย่างยิ่งและมีความสาคัญในการแจ้งข่าวสารต่างๆของโรงเรียน ซึง่ จะแจ้งออกคู่กับการทาเป็นหนังสือราชการ
ส่งไปกับนักเรียนทุกครั้ง และเป็นการแจ้งการมาสาย – ขาดเรียน ให้กับผู้ปกครองทราบทันที ฝากกับคุณครู
ทุกท่านในการอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกัน ให้ครูที่ปรึกษาขอเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
และตรวจเช็คว่าใช้ได้หรือไม่
9. โรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการสร้างความภาคภูมิใจ พยายามปลูกฝังให้นักเรียน
เขียนสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม ขอฝากให้คุณครูทุกท่านช่วยกันส่งเสริม ชี้แนะและแนะนา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธาน ได้กล่าวสรุปการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ.......................................(ผู้จดบันทึกการประชุม)
(นางสาวพิยดา พระแท่น)
ครูธุรการ
ลงชื่อ............................................(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)
(นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช)
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

