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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1. การจัดการประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก จะจัดขึน้ เป็ นประจาเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ และให้เป็ นแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกัน อีกทัง้ เพื่อนามติทป่ี ระชุมไปดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
1.2. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ได้รบั ตาแหน่งเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานคนใหม่
โดยมีนโยบายดาเนินการต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการดาเนินงานโครงการสาคัญตามพระราชดาริ โครงการ
สาคัญตามนโยบายรัฐบาล และโครงการสาคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
1.3. การปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละอยูร่ ะหว่างการปรับปรุง ดังนี้
1.3.1 การเปลีย่ นหลังคาระหว่างโรงอาหารและโรงครัวเป็ นหลังคาเมทัลชีท เนื่องจาก
หลังคาเดิมเก่าและชารุดทรุดโทรม
1.3.2 การแก้ปัญหาระบายน้ าเพื่อป้ องกันน้ าท่วมขังบริเวณโรงเรียน
1.3.3 การทาหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินระหว่างอาคารเรียน และการปรับปรุงห้องน้า
นักเรียนเพิม่ เติมเป็ นรายการปรับปรุงทีจ่ ะดาเนินการในระยะต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา และเรื่องสืบเนื่ อง

๔

2.1. ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครัง้ ที่ 3 /2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิ จารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3 /2562 โดยมีการ
แก้ไข เพิ่ มเติ ม ดังนี้
หน้า 6 ข้อ 5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิม่ เติม รายชื่อหัวหน้า“กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา”
2.2. เรือ่ งสืบเนื่อง
2.2.1. การเยีย่ มบ้านนักเรียนตามระบบโครงการช่วยเหลือนักเรียน
1) ภายในระยะเวลา 1 ปี การศึกษา เนื่องจากนักเรียนต่อห้องมีจานวนมาก กาหนดการ
เยีย่ มบ้านนักเรียนอย่างต่าร้อยละ 50 ต่อ 1 ภาคเรียน โดยต้องมีการทาแผนบันทึกการเยีย่ ม
บ้านนักเรียนให้ชดั เจน
2) เป้ าหมายการเยีย่ มบ้านนักเรียน คือ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลผูเ้ รียนรายบุคคลโดยตรงจาก
สภาพแวดล้อมความเป็ นอยูจ่ ริง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง
ชุมชน อย่างกัลยาณมิตร รวมถึงการสร้างความมันใจแก่
่
ผปู้ กครองเกีย่ วกับคุณภาพการศึกษา
และการสร้างระเบียบวินยั ของโรงเรียน
3) ขอให้ดาเนินการตามแบบฟอร์มและปฏิทนิ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดังนี้
- ทาบันทึกขออนุญาตออกไปเยีย่ มบ้านนักเรียน
- แนบตารางแผนการเยีย่ มบ้านนักเรียน
- จัดทาแบบบันทึกการเยีย่ มบ้านรายบุคคล
- จัดทาแบบสรุปการเยีย่ มบ้านนักเรียนภาพรวมของแต่ละห้องเรียน
4) การเบิกจ่ายค่าเดินทาง ตามตัวอย่างแบบฟอร์มทีห่ วั หน้าสายชัน้ เพื่อสรุปว่าต้อง
เยีย่ มบ้านนักเรียนกีอ่ าเภอ และมีนกั เรียนอาเภอละกีค่ น โดยโรงเรียนสนับสนุนค่าน้ามันรถ ดังนี้
- อาเภอเมือง ห้างฉัตร เกาะคา คนละ 30 บาท
- อาเภอเมืองปาน แม่ทะ แม่เมาะ งาว แจ้ห่ม คนละ 40 บาท
ในหมายเหตุ เขียนเป็ นกิโลเมตร และหารด้วยจานวนนักเรียน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
2.2.2. การจัดงานวันครบ 8 รอบ “96 ปี แห่งความทรงจา ศิษย์ดาแดงหวนราลึก” วัน
สถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุ ก
1) เปลีย่ นแปลงกาหนดการจากเดิม วันเสาร์ท่ี 10 สิงหาคม 2562 เปลีย่ นเป็ นวัน
ศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562
2) กิจกรรมหลัก

๕

- ภาคเช้า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- ภาคบ่าย ราลึกบูรพาจารย์ และทอดผ้าป่ าการกุศล เพื่อหารายได้
ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูค้ รอบสนามบาสเกตบอล หลัง
อาคารไม้ โดยใช้งบประมาณ 1.5 ล้านบาท
3) การประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทางเพจเฟซบุค แผ่นพับ และช่องทางอื่นๆ
โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ ผูป้ กครองศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า ผูม้ จี ติ ศรัทธา และคณะครู
4) ผูท้ ร่ี ว่ มบริจาคสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
5) ช่องทางบริจาคมี 2 ช่องทาง คือ
- ทาง e-Donation ซึง่ โรงเรียนจะได้หมายเลขบัญชีธนาคารภายในสัปดาห์
นี้
- ทางซองผ้าป่ า หรือตุงราศี ทัง้ นี้ขอมติจากทีป่ ระชุม และขออนุญาตใส่
รายนามของคณะครูทุกท่าน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคนในใบฎีกา
มติ ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ ผม้ ู ีจิตศรัทธาร่วมบริ จาคทางซองผ้าป่ า

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มงานบริ หารงานวิ ชาการ
ประธานเสนอให้ทป่ี ระชุมทราบเกีย่ วกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ ดังนี้
3.1.1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1) จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและส่งแผนการจัดการเรียนการ
สอน
2) การนาผลสัมฤทธิ ์มาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
ให้เป็ นประโยชน์
3) ขอให้ครูพเ่ี ลีย้ งสังเกต ติดตาม และให้คาแนะนาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
อย่างใกล้ชดิ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.1.2. การนิเทศภายใน
โรงเรียนจะกาหนดปฏิทนิ และแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศภายใน ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร
หัวหน้าสายชัน้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อดาเนินการนิเทศภายใน ทัง้ แบบเป็ นทางการ และ
ไม่เป็ นทางการ ทัง้ นี้เพื่อให้เชื่อมโยงบูรณาการกับมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.1.3. งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รอบที่ 4 ตามปฏิทนิ กาหนดการประเมินในเดือนกรกฎาคม จึงขอให้ทุกฝ่ าย
เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน เน้นความสะอาด เป็ นระเบียบวินัยของบริบท สภาพแวดล้อม
อาคารสถานทีท่ งั ้ ภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงการบูรณาการกับจัดการเรียนการสอน โดย
จะมีการประชุมทาความเข้าใจให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
มติ ที่ประชุม รับทราบ

3.2 กลุ่มงานบริ หารบุคคล
รองผูอ้ านวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบ ดังนี้
3.2.1. การรวบรวมสาเนาเกียรติบตั ร ปี 2559 – 2561 รวบรวมส่งทีค่ รูวรัชญา แก้วปิ นตา
และครูอจั ฉรา ใจชุ่ม ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.2.2. การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบ electronic
1) Download และกรอกแบบฟอร์มการขอต่ออายุ พร้อมรวบรวมเอกสารตาม
แบบฟอร์ม
2) ส่งครูดวงใจ สุวรรณวงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมส่งท่าน ผอ. เพื่อลงนาม
รับรอง
3) รับเอกสารคืน และรับ Username /Password
4) พิมพ์ใบแจ้งจ่ายค่าต่ออายุ นาไปจ่ายทีธ่ นาคารกรุงไทย
- การขอต่ออายุสามารถทาได้ไม่น้อยกว่า 180 วันก่อนหมดอายุ 200 บาท
- ถ้าหมดอายุนาน คิดเดือนละ 200 บาท
5) ดาเนินการกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารตามรายการ 29 รายการ และรายการ
อื่นๆ ให้แนบใบเสร็จ
6) รอการตรวจสอบจากระบบ
7) เสร็จสมบูรณ์ รอรับเอกสารตามรายงาน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.2.3. ขอชื่นชมคณะครูทเ่ี ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการแต่งกายชุดข้าราชการ ชุดลูกเสือ/ยุว
กาชาด
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.2.4. การมาปฏิบตั งิ าน การลากิจ การลาป่ วย และอื่นๆ
1) มาสายเกิน 8 ครัง้ ถือว่ามาทางานสายเนืองๆ
2) ลากิจ ต้องแจ้งล่วงหน้า
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3) ลาป่ วย (แนบใบรับรองแพทย์)
- ลาเกิน 15 วันทาการ หรือลาเกิน 23 วันต่อปี มีผลต่อการประเมิน
ปฏิบตั งิ านระดับดีเด่น
- ลาเกิน 6 ครัง้ ถือว่าลาบ่อย
4) การขออนุญาตออกนอกสถานทีเ่ วลาราชการให้บนั ทึกขออนุญาต
- ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 11.30 น. หรือ 08.30 น. – 12.o0 น. ให้ถอื ว่า
ขออนุญาตลากิจครึง่ วัน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.2.5. กิจการนักเรียน
1) การจัดกิจกรรมบูรณาการสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
- 08.30 น. ระดับชัน้ อนุบาล – ประถมศึกษาปี ท่ี 2
- 10.30 น. ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 - 6
- ช่วงบ่าย แข่งขันตอบปั ญหา และการแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
- การแต่งกายเสือ้ สีขาว กางเกงหรือกระโปรงสีดา
2) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562
- ตรงกับวันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 จัด ณ สนามโรงเรียนบ้านปงสนุก
- ขอเวลาฝึกซ้อมนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 - 6 ในเวลา
เช้าวันพฤหัสบดี 1 ชัวโมง,
่
คาบลูกเสือ 1 ชัวโมง
่ และเช้าวันศุกร์ 2
ชัวโมง
่
- การแต่งกาย เด็กผูช้ ายชุดลูกเสือเต็มยศ เด็กผูห้ ญิงชุดนักเรียน
3) ขอให้คณะครูควบคุมดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
- การเอาชายเสือ้ ใส่ในกางเกง
- การผูกโบว์
- การสวมรองเท้า
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.2.6. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ให้แต่ละท่านตรวจสอบคุณสมบัตชิ ่วงรอยต่อ ว.17 ว.21 และเตรียมเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.7. ปั จจุบนั โรงเรียนบ้านปงสนุกมีนกั การภารโรง 6 คน เนื่องจากมีการรับนักการภาร
โรงเพิม่ 2 คน คือ นายอุดร ใจหาญ และนายปริญญา ยะจินะ อยูใ่ นช่วงทดลองงาน 3 เดือน โดยจะ
มีการประเมินทุกเดือน ทัง้ นี้จะประชุมชีแ้ จงนักการภารโรงให้ทางานทุกอย่างตามเขตรับผิดชอบ
แบ่งเป็ น 6 เขต และหมุนเวียนกันทางานตามเขต สาหรับแม่บา้ น ให้แบ่งเขตรับผิดชอบประจา
อาคารและห้องน้า และห้ามการขายของ หากยังปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เรียบร้อยจะให้หมุนเวียนอาคาร
มติ ที่ประชุม รับทราบ

3.3 กลุ่มงานบริ หารงานงบประมาณ
รองผูอ้ านวยการ พนิดา สุประการ เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
3.3.1. การเบิกจ่ายตามโครงการ ไตรมาสสุดท้ายขอให้ดาเนินการภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2562 และรายงานตามแบบฟอร์มให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการสรุปโครงการละ 1 โครงการ เอากิจกรรมต่างๆมาสรุปเป็ นโครงการเดียว เพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนาและจัดทาโครงการปี ต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.3.2. งานพัสดุ ขอขอบคุณทีมงานสารวจข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ สิง่ ก่อสร้าง ซึง่ ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูลให้เป็ นระบบและถูกต้องตามระเบียบ และสะดวกในการดาเนินการ
มติ ที่ประชุม รับทราบ

3.4 กลุ่มงานบริ หารทั ่วไป
ประธาน เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
3.4.1. การใช้เพลงสัญลักษณ์
- ช่วงเช้า
07.00 น.
เพลงสามัคคีชุมนุ ม
07.30 น.
เพลงหน้าทีเ่ ด็ก
07.45 น.
เพลงร่มสน
07.50 น.
เพลงตรงต่อเวลา
07.55 น.
เพลงมาร์ชปงสนุก
- ช่วงบ่าย
12.15 น.
เพลงหน้าทีเ่ ด็ก
12.25 น.
เพลงร่มสน
เพลงตรงต่อเวลา
เพลงมาร์ชปงสนุก

เวรปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเขตรับผิดชอบ
เก็บอุปกรณ์
เตรียมเข้าแถว
ทุกคนอยูใ่ นแถว
เวรปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเขตรับผิดชอบ
เก็บอุปกรณ์
เตรียมเข้าชัน้ เรียน
ทุกคนเข้าชัน้ เรียน
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มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4.2. การดูแลรักษาสถานที่ ขอความร่วมมือคณะครูกาชับเด็กนักเรียน ไม่ให้ไปเล่น
บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4.3. การบริหารจัดการขยะ
1) เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดลาปาง จะมา
ฝึกอบรมความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับขยะและการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs กิจกรรมการสร้าง
เครือข่าย ปลูกจิตสานึกเยาวชนอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้แก่นกั เรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 2/4, 3/5, 3/6 ในวันศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม
แจ่งหัวริน
2) การบริหารจัดการถุงนม ใช้เกณฑ์ใหม่จากเดิม โดยวัดจากน้าหนักถุงนมตาม
สัดส่วนจานวนนักเรียน คือ ถุงนม 300 ถุงเท่ากับ 1 กิโลกรัม เพราะฉะนัน้ ต้องจัดเก็บถุง
นมให้ครบร้อยละ 100 รวมถึงหลอดนม ถุงขนม หรือถุงพลาสติกอื่นๆ
3) กิจกรรมปลูกต้นรวงผึง้ หน้าเสาธง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4.4. การจัดตัง้ เครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานต่างๆอย่างเป็ นระบบ
ขอความร่วมมือครูประจาชัน้ และหัวหน้าสายชัน้ รวบรวมรายชื่อประธานผูป้ กครอง เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนผูป้ กครองแต่ละสายชัน้ และจะมีการประชุมเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียนในวันที่ 27
มิถุนายน 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4.5. การประชุมตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา
13.00 น. เพื่อดาเนินการแนวคิดการจัดตัง้ สมาคม หรือ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก แต่
อุปสรรคคือ ขาดข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแต่ละรุน่ ดังนัน้ จึงจะเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าเท่าที่
ติดต่อได้ในเบือ้ งต้น รวมถึงขอเรียนเชิญครูบุญเชียร และครุจนิ ตนา ร่วมการประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4.6. งานธุรการ จะแจ้งหนังสือในกลุ่มไลน์ของโรงเรียน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ดังนัน้ ขอให้คณะครูตดิ ตามทีธ่ ุรการ รวมถึงการรายงานข้อมูลต่างๆให้เป็ นไปตามปฏิทนิ และที่
กาหนดในหนังสือ
มติ ที่ประชุม รับทราบ

๑๐

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิ จารณา
-

ระเบียบวาระที่ 5

ไม่ม ี

-

เรื่องอื่นๆ

5.1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง จากัด ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนประจาหน่วย ๆ ละ 5 คน เพื่อ
คัดเลือกตัวแทน 8 ต่อ 1 สาหรับการประชุมสามัญ
- หน่วยเมือง 1/1 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปงสนุก และโรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์
รัตน์อนุสรณ์) อยูร่ ะหว่างประสานงานคัดเลือกกรรมการประจาหน่วย โดยเบือ้ งต้น ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนละ 1 คน อีก 3 คนแบ่งตามสัดส่วนจานวนสมาชิก เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลาปาง
(เขลางค์รตั น์อนุสรณ์) มีจานวนบุคลากรมากกว่าโรงเรียนบ้านปงสนุก สัดส่วนจึงเป็ น 2 : 1
- ประธานเสนอในทีป่ ระชุมว่า ตัวแทนประจาหน่วยของโรงเรียนบ้านปงสนุก ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรียน และครูธวัลย์รตั น์ สออนรัมย์ รวมเป็ น 2 คน ในส่วนของการคัดเลือก
กรรมการ 1 คน : สมาชิก 8 คน ของโรงเรียนบ้านปงสนุ ก ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร 1 คน และ
ตัวแทนสายชัน้ ละ 1 คน โดยจะดาเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ยกเว้นครูมยุร ี เพราะเป็ นผู้
ประสานงาน และงบทีใ่ ห้รายหัวละ 250 บาท นามาทากิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย
มติ ที่ประชุม เห็นด้วย
เลิ กประชุมเวลา 18.21 น.

นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ ผูจ้ ดบันทึกรายงานการ
ประชุม
นางพนิดา สุประการ

ผูต้ รวจทานรายงานการ

นายชานาญ แสงจันทร์

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ประชุม

