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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมครัง้ นี้เป็ นการประชุมประจาเดือนพฤษภาคม และประชุมนัดหมายชีแ้ จงเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิ ดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
2. ขอต้อนรับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่การปฏิบตั งิ านในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
โดยให้เริม่ ลงเวลามาปฏิบตั งิ านตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3. ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ซึง่ ผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน ทัง้ O-NET และ NT เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด และให้นาผลสัมฤทธิ ์ทีไ่ ด้ไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี (แผนระยะสัน้ ) และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (แผนระยะยาว) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4. ทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ปี การศึกษา 2562 ขอให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5. การปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ นช่วงปิ ดภาคเรียนและอยูร่ ะหว่างการปรับปรุง ดังนี้
5.1 ปรับปรุงระบบกาจัดน้ าเสีย
5.2 ขุดทางระบายน้าเพื่อป้ องกันน้ าท่วมขัง
5.3 การก่อสร้างอาคารห้องสมุดและห้องน้ านักเรียนชาย ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ระหว่าง
นี้ ขอความร่วมมือในการดูแลป้ องกันความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

๔

5.4 การทาสวนหย่อม สวนหิน หน้าอาคารเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
5.5 การทาหลังคาเชื่อมทางเดินระหว่างอาคารเรียน เป็ นรายการปรับปรุงทีจ่ ะดาเนินการใน
ระยะต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา

ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ครัง้ ที่ 2 /2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
เรือ่ งสืบเนื่องจากการประชุม เรือ่ งการจัดงานวันครบ 8 รอบ 96 ปี วันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก
ประมาณเดือนสิงหาคม ช่วงวันแม่แห่งชาติท่ี 12 สิงหาคม และวางแผนก่อสร้างโดมเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้
ครอบสนามบาสเกตบอล หลังอาคารไม้ โดยมีงบประมาณ 1.5 ล้านบาท ทัง้ นี้จะดาเนินการประสานความ
ร่วมมือและระดมทรัพยากรจากศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่า ผ่านการติดต่อครูอาวุโส เพราะฉะนัน้ ขอความ
ร่วมมือคณะครูประชาสัมพันธ์กจิ กรรมล่วงหน้า ควบคู่กบั การประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทางเพจเฟซ
บุค แผ่นพับ และช่องทางอื่นๆ
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิ จารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2 /2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มงานบริ หารงานวิ ชาการ
รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบ ดังนี้
1. ขอต้อนรับบุคลากรทุกท่านสู่การปฏิบตั งิ านในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 และขอขอบคุณ
บุคลากรทีไ่ ด้ช่วยกันขับเคลื่อนงานตลอดปี การศึกษา 2561 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ O-NET NT และ RT ของ
โรงเรียนเป็ นไปตามเป้ าหมาย
มติ ที่ประชุม รับทราบ
2. ในปี การศึกษา 2562 รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในส่วนของงาน
วิชาการ และงานบริหารทัวไป
่
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3. การจัดตารางเรียนและออกคาสังการปฏิ
่
บตั งิ านจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การย้ายของบุคลากร
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4. ปฏิทนิ การเปิ ด – ปิ ดภาคเรียน เพิม่ วันหยุดราชการวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5. การส่งแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้เป็ นปั จจุบนั เพื่อเตรียมรับการประเมินผลและการทาผลงานทาง
วิชาการ
- ระดับประถมศึกษา ส่งทีร่ องผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง

๕

- ระดับปฐมวัย
ส่งทีร่ องผูอ้ านวยการ พนิดา สุประการ
- ห้องเรียนพิเศษ MEP ส่งทีร่ องผูอ้ านวยการ ปารณีย์ บุญประคอง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
6. การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 ตามปฏิทนิ กาหนดการประเมินในเดือนมิถุนายน จึงขอให้ทุกฝ่ ายเตรียมพร้อม
เพื่อรับการประเมิน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
7. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ จะต้องประเมินตามสภาพจริงตามเกณฑ์การประเมินของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เพื่อรายงานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เมือ่ สิน้ ปี การศึกษา ทัง้ นี้มงี บประมาณให้หอ้ งเรียนปกติหอ้ งละ 2,000 บาท
สาหรับดาเนินการตกแต่งห้อง จัดป้ ายนิเทศ โดยสามารถส่งรายการสิง่ ของทีต่ อ้ งการได้ทร่ี องผูอ้ านวยการ
อัญชลิกา แสงบุญเรือง ทัง้ นี้งดจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8. ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมทราบเพิม่ เติมเกีย่ วกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ ดังนี้
8.1. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามปฏิทนิ กาหนดการจะประเมิน สมศ. รอบ
ที่ 4 ขึน้ ในเดือนมิถุนายน แต่ยงั ไม่มหี นังสือหรือเอกสารแจ้งเข้ามา อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้ส่ง
SAR ไปก่อนปิ ดภาคเรียนแล้ว ขอความร่วมมือจากคณะครูในการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร
หลักฐานต่างๆให้เป็ นปั จจุบนั เช่น ธุรการในชัน้ เรียน และด้านระเบียบวินัย
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8.2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ จะต้องประเมินตามสภาพจริงตาม 20 ตัวชีว้ ดั ซึง่ ถ้า
ดาเนินการตามห้องเรียนคุณภาพได้ ก็จะพร้อมสาหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
8.2.1. ในส่วนของการจัดบรรยากาศภายนอกห้องเรียนของแต่ละสายชัน้ เช่น
ทาเนียบครูประจาสายชัน้ ทีว่ างรองเท้าเด็ก เป็ นต้นนัน้ แต่ละสายสามารถปรึกษาหารือและ
สารวจความต้องการมาเพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม โดยจะสนับสนุ นงบประมาณ
เพิม่ เติมให้สายชัน้ ละ 2,000 บาท
8.2.2. ด้วยโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รบั เลือกให้เป็ นสนามสอบแข่งขันทักษะทาง
วิชาการหลายด้าน จึงมีนโยบายเดิมว่าให้หอ้ งสอบที่ได้รบั เลือกเป็ นสนามสอบแข่งขัน
จัดเก็บป้ ายนิเทศภายในห้องเรียนทัง้ หมดออกทุกครัง้ เพื่อป้ องกันการทุจริตข้อสอบ ซึง่
ส่งผลให้สน้ิ เปลืองงบประมาณ ดังนัน้ ในโอกาสต่อไปให้แก้ไขปั ญหาด้วยการหากระดาษ
หรือรูป หรือผ้า มาปิ ดกัน้ แทน และควรให้ความสาคัญกับการจัดบรรยากาศ ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด
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มติ ที่ประชุม รับทราบ
8.3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่
68 ปี การศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย ปฏิทนิ กาหนดการของงานจะไม่คลาดเคลื่อนไปจากเดิมมาก
นัก ในส่วนของ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ ที่ จะจัดช่วงเดือนพฤศจิกายน
และการแข่งขันฯระดับภาคจะจัดช่วงเดือนธันวาคม ดังนัน้ คณะครูสามารถเตรียมความพร้อม
นักเรียนทีจ่ ะส่งเข้าร่วม โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การแข่งขันของปี ทผ่ี ่านมา
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8.4. การเปิ ดห้องเรียน MEP ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 และ 3 เป็ นการเปิ ดเพื่อทดลองควบคู่กบั การขอ
อนุญาตเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2563 และจะต้องรับการประเมินจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
โดยจะต้องส่งเอกสารขอรับการประเมินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ

3.2 กลุ่มงานบริ หารบุคคล
รองผูอ้ านวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบ ดังนี้
1. ขอต้อนรับและแนะนาบุคลากรใหม่
- นางสาวพีรยา สันคม วิชาเอกคณิตศาสตร์ (สถิต)ิ
ย้ายมาช่วยราชการจากโรงเรียนบ้านก้อ อ.แม่จริม จ.น่าน
- นางจริยา วัชระโชติพมิ าย ซึง่ ลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ได้กลับมาปฏิบตั หิ น้าที่
- นายภูธเรศ อนุสนธ์ เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายโสตฯ
- นางวลีรตั น์ ไวณุนาวิน เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
มติ ที่ประชุม รับทราบ

2. การมอบหมายบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2.1. รองผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มี 3 ตาแหน่ ง ขาด 1 ตาแหน่ง
2.2. รักษาการผูอ้ านวยการโรงเรียน ตามคาสัง่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปางที่
93/2562 มีผลตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562 ดังนี้
ลาดับที่ 1 รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง
ลาดับที่ 2 รองผูอ้ านวยการ ปารณีย์ บุญประคอง
ลาดับที่ 3 รองผูอ้ านวยการ พนิดา สุประการ
ลาดับที่ 4 ครูบุญเชียร ทิพย์ศรี
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ลาดับที่ 5 ครูวรางคณา เกษณา
2.3. ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการโรงเรียน ตามคาสัง่ โรงเรียนบ้านปงสนุกที่ 61/2562 ดังนี้
1) กลุ่มงานบริหารทัวไป
่
ครูบุญเชียร ทิพย์ศรี
2) กลุ่มงานบริหารบุคคล
ครูวรางคณา เกษณา
3) กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครูธวัลย์รตั น์ สออนรัมย์
4) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ครูพรชนก ชุ่มตา
2.4. หัวหน้าสายชัน้ ตามคาสัง่ โรงเรียนบ้านปงสนุกที่ 62/2562 ดังนี้
1) ระดับชัน้ อนุ บาล
ครูสุนนั ทา ยาท้วม
2) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ครูจนิ ตนา ปิ งวัง
3) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ครูประวีณา ติง
4) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ครูนลิน ศรีธุวนนท์
5) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ครูกนกภรณ์ วงค์มาวิวฒ
ั น์
5) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ครูอุตส่าห์ บุญมา
7) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ครูบุญเชียร ทิพย์ศรี
2.5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามคาสัง่ โรงเรียนบ้านปงสนุกที่ 63/2562 ดังนี้
1) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ครูศริ พิ ร ธรรมสิทธิ ์
2) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ครูจรัสศรี สิงหจารุ
3) กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ครูบุญเชียร ทิพย์ศรี
4) กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ครูชุลพี ร กอบกา
5) กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปศึกษา
ครูอญ
ั ชลี โตเดช
5) กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงาน อาชีพ เทคโนโลยี ครูจอมขวัญ หมืน่ แก้วโอวาท
7) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ครูทรรศนันทน์ ยาสมุทร
8) ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูวชิรฏาว แสงบุญเรือง
9) ห้องเรียนรวม
ครูมยุร ี คงแดง
2.6. ครูวชิ าการสายชัน้ ตามคาสัง่ โรงเรียนบ้านปงสนุกที่ 65/2562 ดังนี้
1) ระดับชัน้ อนุ บาล
ครูฐานิตา หล่องคา
2) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ครูสาหร่าย กันทาใจ
3) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ครูศวิ ริน ทาบุญมา
4) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ครูประวีณา ชมพูราช
5) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ครูทวิ าพร อิน่ คามา
5) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ครูพรประภา จันตาวงศ์
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7) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6

ครูทศั วัลย์ โพธิสมพรรัตน์

8) ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูนงนุ ช อิม่ จิตอนุสรณ์
2.7. การมอบหมายงานภาระหน้าทีง่ าน 4 กลุ่มงาน จะสังการภายในสั
่
ปดาห์หน้า
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเลื่อนขัน้ เงินเดือนรอบที่ 1/2562 รอบ 2/2562 เดือนตุลาคม
หลักเกณฑ์ประเมินใหม่คดิ เป็ นร้อยละ 6 โดยเขตกาหนดระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง สาหรับ
ผลการประเมินโรงเรียนบ้านปงสนุกประกาศแล้วสามารถรับได้ดว้ ยตนเองทีเ่ จ้าหน้าทีธ่ ุรการ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4. การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์
ชุดข้าราชการ
วันอังคาร
ชุดสวยงาม
วันพุธ
ชุดซาฟารีสแี ดง
วันพฤหัสบดี ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด
วันศุกร์
ชุดพืน้ เมือง
หมายเหตุ
- การแต่งกายวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562 สวมใส่เสือ้ สีเหลือง
- สวมเสือ้ สีเหลืองจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5. การลงลายมือชื่อปฏิบตั งิ านให้ลงนามด้วยตนเองและก่อนเวลา 08.00 น. ทุกครัง้ ให้ลงเวลาตาม
ความเป็ นจริง หลังเวลา 08.00 น. บัญชีรายชื่อจะถูกนามาไว้หอ้ งบุคคล
มติ ที่ประชุม รับทราบ
6. การขับรถเข้าประตูโรงเรียนให้ลดกระจกรถลงทุกครัง้ และโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผปู้ กครองนารถ
เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทุกประตูทงั ้ เวลาเช้าและเย็น
นอกจากนี้ ในวันเปิ ดภาคเรียน วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ครูบุญเชียรขอความร่วมมือครู
ผูช้ ายทุกคนช่วยประจาอยูท่ ป่ี ระตูทงั ้ 3 จุด และคณะผูบ้ ริหารจะร่วมด้วย
มติ ที่ประชุม รับทราบ
7. การรวบรวมสาเนาเกียรติบตั รการเข้าร่วมการอบรมของคณะครู ปี การศึกษา 2559 ปี การศึกษา
2560 ปี การศึกษา 2561 หัวหน้าสายชัน้ รวบรวมส่งครูวรัชญา ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8. ขอให้ครูทไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลอาคารเข้มงวดการทางานของแม่บา้ นในภาคเรียนที่ 1/2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ

๙

9. เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21 จะแต่งตัง้ คณะกรรมการผูด้ แู ลตรวจสอบเอกสารก่อน
ส่งสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยประกอบด้วยหัวหน้าสาระการเรียนรู้ และครู
คศ.3
มติ ที่ประชุม รับทราบ
10. ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมทราบเพิม่ เติมเกีย่ วกับกลุ่มงานบริหารบุคคล ดังนี้
10.1. การลงลายมือชื่อปฏิบตั งิ าน ทุกครัง้ ให้ลงเวลาตามความเป็ นจริง ไม่มกี ารแยกเล่ม
สาหรับผูบ้ ริหาร
มติ ที่ประชุม รับทราบ
10.2. การเลื่อนขัน้ เงินเดือนรอบที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ประกาศผลตามระเบียบ
ใหม่ ทัง้ การแจ้งรายกลุ่ม และแจ้งรายบุคคล
มติ ที่ประชุม รับทราบ
10.3. การออกคาสังโรงเรี
่
ยน เพื่อรักษาสิทธิ ์ของครู และเป็ นหลักฐานเพื่อความชัดเจน โดย
จะระบุเฉพาะผูเ้ กีย่ วข้องโดยแท้จริง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
10.4. ขอขอบคุณ “จิตอาสา เราทาความดีดว้ ยหัวใจ” โรงเรียนบ้านปงสนุก ในการร่วมกิจกรรม
กับทางจังหวัด ซึง่ ในโอกาสต่อไปอาจมีกจิ กรรมพิเศษ และนัดหมายการแต่งกายเพื่อทาความดี
มติ ที่ประชุม รับทราบ
10.5. วางแผนจัดแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10
มติ ที่ประชุม รับทราบ

3.3 กลุ่มงานบริ หารงานงบประมาณ
รองผูอ้ านวยการ พนิดา สุประการ เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
1. จากการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้กากับดูแลงานธุรการ ในการประชุมประจาเดือนจะแจกเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมทุกครัง้ รวมถึงการส่งข้อมูลรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมาทางกลุ่มไลน์ เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม หรือแจ้งให้แก้ไขภายในวันทีป่ ระชุม
มติ ที่ประชุม รับทราบ
2. แบ่งปั นประสบการณ์การเป็ นกรรมการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21 ตามเกณฑ์ ต้อง
ประเมินผลงาน 5 ปี และประเมินตามแบบ วฐ. 2 ทุกปี พร้อมรายงานประกอบตามตัวชีว้ ดั โดยโรงเรียน
แต่งตัง้ คณะกรรมการและประเมินทุกปี (หรือให้โรงเรียนเดิมประเมิน) เมือ่ ครบ 5 ปี จงึ ยืน่ วฐ.1
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3. การดาเนินการอาหารกลางวันนักเรียน
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3.1. ปรับเปลีย่ นจากการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นการจ้างเหมาปรุงสาเร็จ ไม่ใช้ e-Bidding โดยจะ
มีคณะกรรมการ 2 ชุด
- คณะกรรมการตรวจรับ
ได้แก่ รองผูอ้ านวยการปารณีย์ บุญประคอง เป็ นประธาน
ครูออ้ ยทิพย์ แย้มทองคา
เป็ นเลขานุการ
- คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ รองผูอ้ านวยการอัญชลิกา แสงบุญเรือง เป็ น
ประธาน
ครูผ่องพรรณ์ สายสืบ
เป็ นเลขานุการ

3.2. การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ซึง่ มีการปรับเปลีย่ นจากการจัดซือ้ จัด
จ้าง e-Bidding เป็ นแบบจ้างเหมาปรุงสาเร็จ โดยได้ผรู้ บั จ้างเหมา คือ นางนวพร ของมี ทัง้ นี้
ข้อกาหนดผูว้ ่าจ้าง (TOR) ยึดจาก e-Bidding เดิม โดยมีเงือ่ นไขประการแรก คือ รายการอาหาร
แต่ละวันอ้างอิงจากเดิม เพิม่ เติมเรือ่ งของการทาความสะอาดให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น คุณภาพอาหาร
ให้เท่าเทียมกับราคา 20 บาท และขอให้ดแู ลครูพเ่ี ลีย้ ง ครูอตั ราจ้าง นักการ แม่บา้ น และนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ ประการทีส่ อง รายการอาหารต้องอ้างอิงจากโปรแกรม Thai school lunch
ประการทีส่ ามคือ ต้องจ่ายค่าบารุงสถานทีใ่ ห้โรงเรียนวันละ 2,000 บาท โดยนาเข้ารายได้
สถานศึกษาในระบบและออกใบเสร็จ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4. การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- ค่าหนังสือเรียน
หนังสือเรียนยังไม่ครบเนื่องจากเป็ นหลักสูตรใหม่
- ค่าอุปกรณ์การเรียน สวัสดิการร้านค้าดาเนินการ ครูประจาชัน้ รวบรวมและตรวจสอบ
ใบเสร็จส่งงานการเงิน
- ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน จะโอนเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5. การควบคุมวัสดุฯตามโครงการ จัดทาทะเบียนวัสดุถาวรและครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้รบั มา สาหรับวัสดุ
สิน้ เปลืองแต่ละโครงการต้องทาทะเบียนการเบิกจ่าย ซึง่ งานธุรการได้ดาเนินการออกแบบฟอร์มให้แล้ว
มติ ที่ประชุม รับทราบ
6. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง จะดาเนินการให้เป็ นระบบ เพื่อสอดคล้องกับการเบิกจ่ายค่าน้ ามันรถ
ควรมีการบันทึกขอใช้รถก่อน โดยมีแบบฟอร์มทีง่ านธุรการ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
7. โครงการประกันอุบตั เิ หตุนกั เรียน
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ปั จจุบนั ประกันอุบตั เิ หตุ ใช้บริษทั Siam Smile ซึง่ เก็บค่าเบีย้ ประกัน 250 บาท โดยจะทา
รายละเอียดแผนการประกันอุบตั เิ หตุนกั เรียนแจกแจงผูป้ กครองในวันประชุมผูป้ กครอง 26 พฤษภาคม
2562 โดยให้การคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2562 เป็ นต้นมา แต่ยงั ไม่ได้ทาบัตรประกันอุบตั เิ หตุให้
นักเรียน เนื่องจากรายชื่อนักเรียนยังไม่แน่นอน ทัง้ นี้ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุสามารถแจ้งชื่อนักเรียนไปทีบ่ ริษทั
ซึง่ บริษทั จะดาเนินส่งชื่อนักเรียนให้แก่โรงพยาบาล
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8. ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมทราบเพิม่ เติมเกีย่ วกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ดังนี้
8.1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ 2562 ทุกโครงการทีด่ าเนินการหลังวันที่
15 สิงหาคม 2562 แต่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ถ้าใช้งบประมาณไม่หมด สามารถให้ฝ่าย
แผนรวบรวมข้อมูลเพื่อดาเนินการทาโครงการพิเศษต่างๆ และรายงานสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8.2. งานพัสดุ โรงเรียนดาเนินการสารวจข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ทุกประเภทตามชัน้ เรียน รวมถึง
ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง เพื่อควบคุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8.3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบาเหน็จบานาญสาหรับ
ข้าราชการทีจ่ ะชาระหนี้ ถ้าเงินเดือนเหลือไม่ถงึ 30% จะไม่หกั ส่งให้หน่วยงานนัน้ ๆ ถ้ารายการใด
หน่วยงานต้นสังกัดไม่หกั เงินเดือน ต้องดาเนินการชาระด้วยตนเอง
มติ ที่ประชุม รับทราบ

3.4 กลุ่มงานบริ หารทั ่วไป
ประธาน เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุ ก
ข้าราชการครู
88 คน
อัตราจ้างชาวไทย
15 คน
อัตราจ้างชาวต่างชาติ 12 คน
ครูพเ่ี ลีย้ ง
19 คน
นักการ
5 คน
ลูกจ้างชัวคราว
่
5 คน
แม่บา้ น
6 คน
คนสวน
1 คน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์
31 คน
รวม
183 คน
ติดลบ
7 คน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
2. การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบอาคารสถานที่ ให้มคี วาม “สวยงาม ระเบียบ
ปลอดภัย” โดยจะมีการแต่งตัง้ ครูผรู้ บั ผิดชอบห้องเรียนพิเศษต่างๆ เช่น ห้องธุรการ ห้องดนตรี ห้อง
นาฏศิลป์ ห้องพลศึกษา ห้องโครงการอาเซียน ห้องพักครูระดับสายชัน้ ห้องเรียนผูร้ บั ผิดชอบคือครูประจา
ชัน้
2.1. สาหรับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รบั รางวัลชนะเลิศ
การบริหารจัดการถุงนม ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานทุกท่านทีช่ ่วยขับเคลื่อนจนประสบ
ผลสาเร็จ ได้รบั โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินจากการขายถุงนมทัง้ สิน้ 765 บาท ทัง้ นี้จะมี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ เริม่ ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 นาโดย
ครูทรรศนันท์
ครูธวัลย์รตั น์ เป็ นต้น การดาเนินการเบือ้ งต้นคือ จุดบริเวณวางถังขยะใน
โรงเรียน
2.2. แนวทางดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 คือ
จะจัดการแข่งขัน โดยรับทัง้ ถุงนมและถุงพลาสติกทุกประเภท และวันที่ 22 พฤษภาคม – 21
มิถุนายน คณะกรรมการจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จะมาประเมิน
ดูความคืบหน้าการขับเคลื่อน แล้วจึงตัดสินในภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3. รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบเพิม่ เติม เกีย่ วกับการซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ หรืออาคารสถานทีว่ ่า ให้แจ้งทีค่ รูวฒ
ั นาพงษ์ วงศ์ธมิ า หรือหัวหน้าสายชัน้ เพื่อให้แจ้งรองฯอัญชลิ
กา ตามลาดับ ทัง้ นี้ดว้ ยงบประมาณทีจ่ ากัดจึงดาเนินการซือ้ ไม้อดั มาซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ และถ้า
งบประมาณเหลือจะดาเนินการจัดซือ้ เครือ่ งมือซ่อมแซมเพิม่ เติม จึงขอความร่วมมือจากคณะครูให้กาชับ
นักเรียนอย่าทาลายโต๊ะ เก้าอี้ หากห้องใดซ่อมแซมแล้วพบว่าโต๊ะเก้าอีผ้ ุพงั เป็ นรูอกี จะมีมาตรการบันทึก
ข้อความ และเรียกพบผูป้ กครอง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4. การประชุมผูป้ กครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ณ โรงพลศึกษา เพื่อพบปะรับฟั งนโยบายจากผูบ้ ริหาร โดยมีกาหนดการ
ภาคเช้า
ระดับชัน้ อนุ บาล
ภาคบ่าย
ระดับชัน้ ประถมศึกษา
สาหรับห้องเรียนพิเศษ MEP ประชุมผูป้ กครองนักเรียน ณ ห้องแจ่งหัวริน
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มติ ที่ประชุม รับทราบ
5. งานกิจการนักเรียน โรงเรียนจะดาเนินการร่างระเบียบและคู่มอื การแต่งกายการแต่งกายของ
นักเรียน ดังนี้
5.1. การแต่งกายและทรงผมนักเรียน
1) นักเรียนหญิง
ระดับชัน้
ห้องเรียน
ผมสัน้
ผมยาว
ผูกโบว์
อนุบาล
สีขาว
ห้องเรียนปกติ
ประถมศึกษา
มัดรวบ
มัดเปี ย
สีน้าเงิน
อนุบาล
เปิ ดหน้าผาก
2 ข้าง
ห้องเรียน MEP
สีแดง
ประถมศึกษา
2) นักเรียนชาย ตัดสัน้ เกรียน
5.2. การเดินแถว และระเบียบแถว กาชับนักเรียนให้เดินตามลาดับ ไม่แซงแถว ไม่แทรก
แถว ไม่วงิ่ ในเวลาไปเรียน โดยอนุโลมในช่วงเวลาพักกลางวัน
5.3. ขอความร่วมมือคณะครูเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่นกั เรียน และดูแลการใช้คาพูดของ
นักเรียนให้พดู จาไพเราะ ไม่พดู คาหยาบ
5.4. การนากระเป๋ าใส่เงินมาโรงเรียนของนักเรียน อนุญาตกระเป๋ าแบบสะพาย หรือห้อยคอ
และเนื่องจากเด็กนักเรียนทีอ่ ายุครบ 7 ปี จะต้องพกบัตรประชาชน
5.5. การนาโทรศัพท์มอื ถือมาโรงเรียน อนุญาตให้ใช้ในกรณีตดิ ต่อสื่อสารหลังเลิกเรียน ใน
เวลาเรียนให้เก็บทีค่ รูประจาชัน้
มติ ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิ จารณา

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจาก สพฐ. และ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลาปาง เขต 1 มี
นโยบายเข้มงวดกับกิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน 100% นัน่ คือต้องเยีย่ มบ้านนักเรียนให้ครบทุกคน โดย
โรงเรียนบ้านปงสนุกมีนกั เรียนจานวนมาก ให้แบ่งเป็ น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละร้อยละ 50 ขึน้ ไป ซึง่
โรงเรียนมีแบบฟอร์มการเยีย่ มบ้านนักเรียนให้เหมือนกันทัง้ โรงเรียน ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 –
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 นอกจากนี้โรงเรียนมีรถตูบ้ ริการให้ แต่ตอ้ งวางแผนเดินทางไปร่วมกันสถานทีใ่ กล้เคียง
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กัน โดยโรงเรียนจะออกหนังสือให้และมีค่าน้ ามันรถให้ถ้าไปร่วมกันโดยรถส่วนตัว อย่างไรก็ตามก่อนไป
เยีย่ มบ้านนักเรียนควรแจ้งผูป้ กครองล่วงหน้า อีกทัง้ ผูบ้ ริหารก็จะร่วมเยีย่ มบ้านนักเรียนด้วย ดังนี้
ระดับชัน้ อนุ บาล
รองผูอ้ านวยการพนิดา สุประการ
ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1-3
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4-6
รองผูอ้ านวยการอัญชลิกา แสงบุญเรือง
ห้องเรียนพิเศษ MEP
รองผูอ้ านวยการปารณีย์ บุญประคอง
มติ ที่ประชุม เห็นชอบการดาเนิ นกิ จกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน
2. หลักสูตรต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา
จากการประชุมการต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ครูธวัลย์รตั น์ สออนรัมย์ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
แนวทางดาเนินการของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในปี การศึกษา 2562 โดยอ้างอิงตามแนวทางทีส่ านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 กาหนด ได้แก่
- ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
- เสริมหลักสูตร (จัดค่าย)
- วิชาเพิม่ เติม
ทัง้ นี้ ปี การศึกษา 2561 ทีผ่ ่านมาโรงเรียนบ้านปงสนุก ดาเนินการตามหลักสูตรต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ และเสริมหลักสูตรผ่านการจัดค่ายคุณธรรมต่อต้านการทุจริต
ในสถานศึกษา สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา แต่เนื่องจากระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4/1 , 5/1 , 6/1 และ
ห้องเรียนพิเศษ MEP มีจานวนชัวโมงเรี
่
ยนมากกว่าห้องเรียนปกติ จึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายได้เพียงอย่างเดียว
เพราะการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูจ้ ะต้องปรับเพิม่ ชัวโมงเรี
่
ยน หรือการจัดเป็ นวิชาเพิม่ เติมจะต้องปรับ
โครงสร้างหลักสูตรและมีการตัดเกรด ซึง่ ไม่สามารถดาเนินการได้สะดวก
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือครูทไ่ี ด้รบั ผิดชอบสอนในปี การศึกษา 2561 เตรียมพร้อมรับการติดตาม
ประเมินผลจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดย ครูวรางคณา เกษณา จะแจก
แฟ้ มและรวบรวมผลงานนักเรียน หากในปี การศึกษา 2562 มีแนวทางการดาเนินงานแบบเดิม และครูท่านที่
รับผิดชอบได้ยา้ ยชัน้ เรียน ต้องส่งต่อแผนการสอนให้ประจาชัน้ เรียน โดยพิมพ์ไว้ 2 ชุด เพื่อให้โรงเรียน
จัดเก็บ 1 ชุด และครูผสู้ อนจัดเก็บ 1 ชุด
สาหรับระดับชัน้ อนุบาล ครูฐานิตา หล่องคา เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาว่า จะนาหลักสูตรต่อต้านการ
ทุจริตในสถานศึกษาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยเน้นทีร่ ะดับชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 3 และคณะครูสายชัน้ อนุบาลปี ท่ี 3 จะมีการประชุมปรึกษา
กันอีกครัง้ ในภายหลัง
มติ ที่ประชุม รับรองและเห็นชอบแนวทางดาเนิ นหลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตใน
สถานศึกษา ดังนี้

๑๕

ระดับชัน้ อนุบาล ดาเนิ นการบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สอดแทรกในกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ โดยเน้ นที่ ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ 3
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ดาเนิ นการตามแนวทางเดิ ม นัน้ คือ จัดเป็ นกิ จกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้ และเสริ มหลักสูตรผ่านการจัดค่ายคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริ ตในสถานศึกษา โดยระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4/1 , 5/1 , 6/1 และห้องเรียนพิ เศษ
MEP ซึ่งมีจานวนชัวโมงเรี
่
ยนมากกว่าห้องเรียนปกติ จะจัดกิ จกรรมเข้าค่ายได้เพียง
อย่างเดียว
3. วิพากษ์รา่ งระเบียบสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านปงสนุก
มติ ที่ประชุม เห็นชอบตามร่างระเบียบสวัสดิ การร้านค้าโรงเรียนบ้านปงสนุก

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

1. การสอนวิชาลูกเสือและยุวกาชาด
- ครูบุญเชียร ทิพย์ศรี เสนอให้ทป่ี ระชุมว่า ปี น้ีจะจัดแยกการเรียนการสอนเป็ นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ควรจะประจาตามครูพเ่ี ลีย้ ง และควรจะแบ่งครึง่ ให้จานวนเท่ากัน
ระหว่างลูกเสือกับยุวกาชาด
- ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและยุวกาชาดนัน้ ขอให้เปิ ด
กองทุกครัง้ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีอุปสรรคด้านอาคารสถานที่ ขอให้แต่ละชัน้ พิจารณาตามความ
เหมาะสม สาหรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นี้ยงั ไม่ตอ้ งจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและยุวกาชาด
เนื่องจากเป็ นวันเปิ ดภาคเรียนวันแรก
มติ ที่ประชุม รับทราบ
2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- รองผูอ้ านวยการ พนิดา สุประการ เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การขอให้รถยนต์สว่ นกลาง
ต้องปรับตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ในส่วนของความพร้อม ความปลอดภัย และการดูแลรักษา
ตอนนี้มคี าสังมอบหมายให้
่
นายวรวุฒ ิ วงศ์แสน ดูแลรถตู้ และนายเรวัฒน์ ยีย่ วน ดูแลรถกระบะของ
โรงเรียน นอกจากนี้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ครูทส่ี ามารถขับรถโรงเรียนได้ คือ ครูบรรเจิด และครูวุฒชิ ยั ถ้า
ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ไม่สามารถขับรถโรงเรียนได้ สาหรับเรือ่ งประกันรถเป็ นแบบประเภทสามพลัส
- รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สามารถขออนุ ญาตใช้
งบวิชาการในการนานักเรียนเข้ารับการส่งเสริมความเป็ นเลิศจ้างรถรับจ้างได้
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3. แนวทางการสอนวิชาชุมนุม

๑๖

- รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ส่วนใหญ่ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 จะคละเด็กนักเรียน จานวนนักเรียนขอให้คุณครูผสู้ อนสารวจเด็กทีม่ แี ววหรือมี
ความสามารถไปก่อน สาหรับวิชาทีส่ อนยึดชุมนุมจากปี ทแ่ี ล้วและยึดตามงบประมาณ หากต้องการเปิ ด
ชุมนุมใหม่ให้เสนอขึน้ มาก่อน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4. การเดินส่งนักเรียนช่วงทานอาหารและพักกลางวัน
- ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในระยะแรกของการเปิ ดภาคเรียน ขอให้มกี าร
ดาเนินการเดินส่งนักเรียนช่วงทานอาหารและพักกลางวันไปก่อน เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
แล้วจะมีการพิจารณาอีกครัง้
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5. ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การส่งสถิตนิ กั เรียนในระบบออนไลน์ สามารถเข้าได้ท่ี
Website ของโรงเรียน และต้องลงสถิตภิ ายในเวลา 12.00 น.ของทุกวัน โดยรายงานตามสภาพจริง ซึง่
ผูร้ บั ผิดชอบจะพิมพ์เป็ นรายงานนามาให้ผบู้ ริหาร
มติ ที่ประชุม รับทราบ
6. การจัดหาทีพ่ กั เตรียมสาหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ไม่สะดวกในการ
สารองทีพ่ กั ล่วงหน้า เนื่องจากไม่สามารถกาหนดเวลา สถานที่ จานวนคนไว้ล่วงหน้าได้ ประกอบ
กับการสารองทีพ่ กั จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า 50% ซึง่ ถ้ามาการยกเลิกทีพ่ กั ก็จะต้องเสียเงินที่
สารองจ่ายไป ทาให้วชิ าการไม่สามารถหาใบเสร็จมาเบิกได้
- ประธานเสนอเพิม่ เติมให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การให้คณะครูดาเนินการเองจะเกิดความสะดวก
และคล่องตัวมากกว่า
มติ ที่ประชุม รับทราบ
7. การเข้าแถวหน้าเสาธง ปกตินกั เรียนจะเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์และวันพุธ แต่ในวันที่
16 - 17 พฤษภาคม 2562 ขอให้มาเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน และให้จดั ครูเวรมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
8. รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขอให้คณะครูแจ้งผูป้ กครองใน
กลุ่มไลน์ เนื่องจากโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผปู้ กครองนายานพาหนะทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทุก
ประตู ทัง้ เวลาเช้าและเย็น
มติ ที่ประชุม รับทราบ
9. การใช้งานไลน์กลุ่มของโรงเรียน

๑๗

- รองผูอ้ านวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากไลน์กลุ่มของ
โรงเรียนรูปเต็ม ไม่สามารถสร้างอัลบัม้ ได้ จะขอลบอัลบัม้ เดิมตัง้ แต่ปี 2558 – 2560 ขอแจ้งคณะครูแต่
ละท่านทีต่ อ้ งการใช้รปู ให้บนั ทึกรูปเก็บไว้
- รองผูอ้ านวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ให้ใช้รปู จริง ชื่อจริง
หรือชื่อเล่น ไม่ควรใช้นามแฝงหรือรูปแฝง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
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