รายงานการประชุมสามัญครูประจาเดือน
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี สิริราชสมบัติ
โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
************************************
รายนามผู้มาประชุม
๑. นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช
๒. นายฉลาด สมพงษ์
๓. นายมานพ วงษ์พิทักษ์
๔. นายวิรัช เปยะกัง
๕. นางภาวดี วีรพันธ์
๖. นางจงรัก บุหงารัตน์
๗. นางวีราภรณ์ จิรวรรณาภรณ์
๘. นางสาวจันทนา อัศวเสถียร
๙. นางนิตยา ศรีสวัสดิ์
๑๐. นายสมศักดิ์ นาคชานาญ
๑๑. นางณัฐฐาพร ภูริปัญญาวรกุล
๑๒. นางภิติพร นวพันธุ์
๑๓. นางชญาภรณ์ จันทจิรวงษ์ศรี
๑๔. นางเบญญารัศม์ ลิ้มวิบูลพงศ์
๑๕. นางนิศารัตน์ รัตนสร้อย
๑๖. นางสายฝน แก้วธรรมมา
๑๗. นางสาวนิตยา ศรีวิชัย
๑๘. นางสาววันเพ็ญ สงเคราะห์
๑๙. นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์
๒๐. นายคารบ อุ่นคา
๒๑. นางฐิรวรรณ ถาวรรัตน์
๒๒. นางพรรณี กรุณานนท์
๒๓. นายณรงค์ ชมเกษร
๒๔. นางพูลศิริ มลิชัย
๒๕. นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
ประธาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
-/. ๒๖. นายชยพล ลีประภาวัชร…

โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

นายชยพล ลีประภาวัชร
นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล
นางสาวภคภัทร อิทธิศุภกุล
นางนงเยาว์ ปนัดดาภรณ์
นางอิสิภา พีระพิเชฐ
นางพัชรินทร์ สวนใต้
นางสาวดรุณี บุญวงค์
นายอานวย มณีวงษ์
นางสาวชิตชไม รักษากิจ
นางสาวศิริณญา วุฒิกุลกิจไพศาล
นางสุธาทิพย์ มั่นใจ
นางกมลวัล ยุวเสวี
นางสาวภัณฑิลา วิถีธรรม
นางกมลวัล ยุวเสวี
นางสุดารักษ์ อังกาบ
นายบัญชา โมทอง
นายวุฒินันท์ สัตตบงกช
นายโกญจนาท แสงกระจ่าง
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา
นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑ
นางสาวจันทร์นริน วีระธรรม
นางสาวบุณยเนตร เพวงศ์
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์
นายนุวัฒน์ ลุระจันทร์
นางจันทร์เพ็ญ ลีประภาวัชร
นางนิภาพัณณ์ บุญคง
นางพกาศรี เพ่งพิศ
นางสาวจินตนา จิรเสาวภาคย์
นางสาวเบญจมาศ อุบลประเสริฐ
นางพิมพ์จิต อุ่นคา
นางสุวิมล พูลมี
นางอรอุมา รัตนวิจิตร
นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์

ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๑
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
-/. ๕๙. นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๓

๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.

นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์
นางสาวสุมาลี ศรียา
นางสาววิยะดา นิกรกุล
นางสาวศศิวีณ์ เตชะทวีกุล
นางสาวอมราพร เพ็ชรทอง
นางสาววิภาวรรณ หิรัญ
นางประณมพร สิทธิมังค์
นางศศิธร กองกาญจน์
นางนัยนา บุญเจริญ
นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์
นายเมธรัตน์ วาจาลชน
นางอารี สุวรรณลมัย
นายบรรเลง ทิมธรรม
นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์
นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วง
นางปรียา ศรีชาติ
นางนันทิยา เสวะกะ
นางพรพรรณ โมกระหงษ์
นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์
นางสาวปัณรสี ภิญโญ
นายวิริยะ โกษิต
นายอมร สุดแสวง
นางรุจิรา ดินโคกสูง
นางสาวรชาภา จอโภชนาอุดม
นายณัฏฐ์ สาแก้ว
นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่
นายอารี วงศ์เพียร
นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ
นางสาวดวงนภา อินทรศรี
นายเกียรติชัย ตรีสาม
นายโกวิท มั่นใจ
นายไพบูลย์ พูลมี

ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
-/. ๙๒. นายวรกานต์ มีบุญสบาย…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๔

๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.

นายวรกานต์ มีบุญสบาย
นายณรงค์ บริบูรณ์
นางวิยะดา วิทยาธรรมพร
นายนพพล พร้อมเที่ยงตรง
นางกรวรรณ นิติกรวรากุล
นางพรทิพย์ อมรพันธ์
นางมณจันทร์ โอภาปัญญโชติ
นางวันเพ็ญ บุญจันทร์
นางสาวพิมพ์พนิต ไชยวัฒน์
นางภคณัฐ เกษมสุข
นางบุณยรัตน์ วันชุ่ม
นางรัตนมณี รมณียจิตโต
นางสุมาลี บรรณสาร
นางณัฐชยา เพ็ชรรัตน์
นางสวิน ยมหา
นางสิริกัญญา สมพงษ์
นางสาวภิญญาพัชญ์ โสธนะ
นางสาวยุพิน คาชื่น
นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์
นางสาวนัฏฐินันท์ จันทศรี
นางสาววรางคณา แสงพงษ์พิทยา
นางสาววนิตา แก้วพิภพ
นางสาวสกุณา เสียงเลิศ
นางสาวยุพารัตน์ บุญโญอุปถัมภ์
นางพรพรรณ์ วาจาลชน
นางสาวเกศร จันทรกาเหนิด
นางเตือนใจ เงาะปก
นางสาวณัฐยา เปรมประเสริฐ
นางหัตถยา จาติกานนท์
นางสาวปานรดา มีสกุลจิต
นางสาวเบญจพร สมภาวะ
นายธีรชัย ชุ่มชื่น
นางวิภาวรรณ สุวรรณโยธิน

ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๑
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๒
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๓
ครู อันดับ คศ.๑
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่

-/. ๙๒. นายนพพล พร้อมเที่ยงตรง…

-/. ๑๒๕. นางปวีณา บุราณดอน…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๕

๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.

นางปวีณา บุราณดอน
นายสกนธ์ เพ็ชรรัตน์
นางสาวนงนุช เข็มทิพย์
นางสาวสุชานันท์ สุมี
นางสาวดาริกา อับดุลลอ
นางสาววาสนา ขุนคา
นางสาวชนัดดา สุขขา
นางสาวนัชชา วงษ์สวัสดิ์
นางสาวศุภางค์ สาเร็จกิจ

รายนามผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
๒. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ
๓. นางเสาวณีย์ วงศ์อ้อย
๔. นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร
๕. นางกาญจนา ประสิทธิแพทย์
๖. นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
๗. นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยง
๘. นางสาวราตรี ยศยิ่งยง
๙. นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คง

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

-/. เริ่มประชุม…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๖

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
กล่าวเปิดประชุมสามัญประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘)
๑.๑ นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ กล่าวถึ งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแบบ
โต๊ะกลม เพื่อเป็น การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ช่วยเสนอแนะแนวทาง
ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์
๑.๒ การมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าประดู่
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
๑) ๒๐ กุมภาพันธ์
แม่บ้านพรพรรณ์ กักโห้
๒) ๒๓ กุมภาพันธ์
ครูอรอุมา รัตนวิจิตร
๓) ๒๔ กุมภาพันธ์
ครูณรงค์ ชมเกษร
๔) ๒๗ กุมภาพันธ์
ครูนัชชา วงษ์สวัสดิ์
๕) ๒ มีนาคม
ครูชยพล ลีประภาวัชร
๖) ๘ มีนาคม
ครูวิยะดา นิกรกุล
๗) ๘ มีนาคม
ครูนงเยาว์ ปนัดดาภรณ์
๘) ๙ มีนาคม
ครูณรงค์ บริบูรณ์
๙) ๑๑ มีนาคม
ครูณัฐฐา ภูริปัญญาวรกุล
๑๐) ๑๑ มีนาคม
ครูสาลี่ ประทุมวงศ์
๑๑) ๑๒ มีนาคม
ครูวิทยา สุวรรณพิทักษ์
๑๒) ๑๓ มีนาคม
ครูโกวิท มั่นใจ
๑๓) ๑๕ มีนาคม
ครูณัฐชยา เพ็ชรรัตน์
๑๔) ๑๘ มีนาคม
ครูสวิน ยมหา
๑๕) ๒๔ มีนาคม
ครูเสาวณีย์ วงศ์อ้อย
๑๖) ๓๐ มีนาคม
ครูวีราภรณ์ จิรวรรณาภรณ์
๑.๓ ชี้แจงประกาศจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยสรุปดังนี้
๑) ไม่มี การยุ บ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา
๒) ไม่ มี ก ารยุ บ ๕ องค์ ก รหลั ก ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ซึ่ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
๓) ให้ ยุ บ เลิ ก อนุ ก รรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้ น ที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอานาจหน้าที่ของ
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
๔) ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย
-/. ๔.๑) ผูว้ ่าราชการจังหวัด …

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๗

๔.๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
๔.๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
๔.๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้แทนส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
๔.๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเป็นกรรมการ
๔.๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๔.๖) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๔.๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
๔.๘) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งการปฏิรูป การศึกษาในครั้งนี้ยังส่ งผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย การเลื่ อน
วิทยฐานะด้วย
๑.๔ การรับนักเรียน กาหนดวันสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๕ การบันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่
วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙ สิ้ น สุ ด การบั น ทึ ก เวลามาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส าหรั บ ภาคเรี ย นที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มบันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่สาหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๑.๖ การเฉลี่ยครูผู้สอนให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะเริ่มดาเนินการ
ดังกล่าว เพื่อเข้าสู่โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
.............................................................................................................................
........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ ประธานเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุม
พิจารณารายงานประชุมครั้งที่แล้ว ให้ครูทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ E-Office ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหากมี
ข้อแก้ไข ให้แจ้ง กลุ่มอานวยการ
-/. มติที่ประชุม…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๘

มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
.............................................................................................................................
........................................................
.....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ)
๑) สรุปเปรียบเทียบการให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
(เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม
รับทราบ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๔.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายฉลาด สมพงศ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑) การบันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถบันทึกเวลากลับได้ ให้ทาบันทึก
ข้อความแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒) การส่งใบลา ลากิจ ควรเสนอใบลาเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน การลาป่วย
เมื่อเริ่มมาปฏิบัติงานวันแรกให้เขียนใบลาทันที
๓) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
เป็นไปตามความจริง
๔) ขอความร่วมมือครูทุกท่านเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
๕) การออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ทาการลงบันทึกเพื่อขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ทุกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .............................................
๔.๓ กลุม่ บริหารทั่วไป (นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)
๑) การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ให้ครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถรับ
กุญแจห้องเวรได้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งลงชื่อ รับ – ส่ง กุญแจ ให้เรียบร้อย
๒) ชี้แจงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้า ที่จอดรถ
๓) แจ้งถึงคณะกรรมการที่มีหน้าที่คุมสอบนักเรียนที่สอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนวัดป่า
ประดู่ หากครูท่านใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถมาคุมสอบได้ ให้ทาบันทึกข้อความแจ้งทางกลุ่มบริหารทั่วไป
-/. ระเบียบวาระที่ ๕…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๕.๒ เรื่องของกลุ่มบริหารงาน
๕.๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ)
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
................................................................................................................................................................................
.....
............................................................................................................................. ........................................................
๕.๑.๒ กลุม่ บริหารงบประมาณ (นางภาวดี วีรพันธุ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ)
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
๕.๑.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายฉลาด สมพงศ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
.............................................................................................................................
........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
๕.๑.๔ กลุม่ บริหารทั่วไป (นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
.............................................................................................................................
........................................................
................................................................................................................................... .................................................
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การรับฟังความเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
๑) การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน (นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
๑.๑) การรื้ออาคารประชาสัมพันธ์
๑.๒) การรื้อจุดบันทึกเวลาสาหรับนักเรียน
๑.๒) การรื้อป้อมยาม
๑.๔) การตัดต้นประดู่ จานวน ๔ ต้น
-/. ข้อเสนอแนะที่ ๑ …

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐

ข้อเสนอแนะที่ ๑ (นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูอันดับ คศ.๓)
(๑) หากรื้อจุดบันทึกเวลาของนักเรียนออก และทาการปรับเปลี่ยนจุดบันทึกเวลาใหม่ อาจเกิด
ปัญหาไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ทันโดยเฉพาะการบันทึกเวลากลับ
(๒) หากรื้อป้อมยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่มีสถานที่ปฏิบัติงาน
(๓) การรื้อถอนควรคานึงถึงการใช้งานต่อไปด้วย
ข้อเสนอแนะที่ ๒ (นายอานวย มณีวงษ์ ครูอันดับ คศ.๑)
(๑) การแบ่งช่องทางบันทึกเวลาสาหรับนักเรียน จะแยกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยจะปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ ๓ (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
(๑) การติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาสาหรับนักเรียนสามารถตั้งบริเวณใดก็ได้
ข้อเสนอแนะที่ ๔ (นายบรรเลง ทิมธรรม ครู อันดับ คศ.๓)
(๑) การติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาสาหรับนักเรียน ควรติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายไม่ได้
ข้อเสนอแนะที่ ๕ (นางบุณยรัตน์ วันชุ่ม)
(๑) หากมีการรื้อถอนป้อมยามเกรงว่าในกรณีต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย
จะไม่สะดวก
๒) การสร้างอาคารพยาบาล การสร้างห้องน้า (นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่า
ประดู่)
ข้อเสนอแนะที่ ๑ (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
(๑) สอบถามเรื่องการสร้างอาคารพยาบาล ตาแหน่งที่จะสร้าง ณ จุดใด มีผลกระทบต่อการ
สร้างอาคารพิเศษ ๓ ชั้น หรือไม่
ข้อเสนอแนะที่ ๒ (นายบรรเลง ทิมธรรม ครู อันดับ คศ.๓)
(๑) ชี้แจงถึงการสร้างอาคารใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบถึงอาคารพยาบาล มีระยะห่างระหว่างตึก
พอสมควร
๓) ชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อตกลงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ให้ทันใช้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
๔) แจ้งเรื่องความสะอาดภายในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๗ ถึง ห้อง ๑๐
ห้องเรียน ค่อนข้างสกปรก และนักเรียนมักจะนาอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน (นางประณมพร สิทธิมังค์
ครู อันดับ คศ.๓)
๕) สอบถามเรื่องนโยบายการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนว่าทางโรงเรียนได้มีข้อกาหนดในการใช้
โทรศัพท์มือถือของนักเรียนอย่างไรบ้าง (นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์ ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๑ (นางบุณยรัตน์ วันชุ่ม ครู อันดับ คศ.๓)
(๑) หากมีการกาหนดระเบียบในการใช้โทรศัพท์มือถือ อาจจะมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ Google App และทาให้เกิดปัญหา
ข้อเสนอแนะที่ ๒ (นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
(๑) ให้ผู้ปกครองลงชื่อควบคุมในการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน
ข้อเสนอแนะที่ ๓ (นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.๓)
(๑) ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน และครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
-/.๖) การอนุญาตให้นักเรียน…

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑๑

๖) การอนุญาตให้นักเรียนใช้ลิฟต์ (นางสุวิมล พูลมี ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๑ (นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
(๑) เพิ่มจานวนวันการงดใช้ลิฟต์
ข้อเสนอแนะที่ ๒ (นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
(๑) ใช้วิธีการลดวันการใช้ลิฟต์ และอย่าใช้คาว่า “งดใช้ลิฟต์”
ข้อเสนอแนะที่ ๓ (นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.๓)
(๑) แจ้งผู้ปกครองเรื่องค่าใช้จ่ายค่าลิฟต์ ได้แก่ ค่าบารุงรักษา ค่าไฟ เป็นต้น พร้อมทั้งปลูกฝัง
นักเรียนเรื่องการใช้ลิฟต์
ข้อเสนอแนะที่ ๔ (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
(๑) ติดตั้งระบบหยอดเหรียญเมื่อต้องการใช้ลิฟต์
๗) งานพัสดุและครุภัณฑ์ ชี้แจงเกี่ยวกับใบส่งคืนวัสดุและครุภัณฑ์ในห้องเรียน โดยให้สารวจวัส ดุ
อุปกรณ์ในห้องเรียนทั้งหมด และกาหนดส่งคืน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ข้อเสนอแนะที่ ๑ ปัญหาการคุมพัสดุ สาเหตุอันเนื่องมาจากเวลาเคลื่อนย้ายเปลี่ยนห้อง ไม่มีใครแจ้ง
ให้ทางพัสดุรับทราบ (นางพรทิพย์ อมรพันธ์ ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๒ แจ้งถึงปัญหาการเข้าไปสารวจพัสดุในห้องเรียน เนื่องจากกุญ แจห้องอยู่กับนักเรียน
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน (นางปรียา ศรีชาติ ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๓ เสนอให้นักเรียนอยู่ประจาห้องเรียนจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๔ หากนักเรียนต้องอยู่ประจาห้องเรียนจนสาเร็จการศึกษา จะทาให้ มีปัญหากับการ
จัดการเรียนการสอน (นางอารี สุวรรณลมัย ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๕ ป้ายห้องเรียนและนักเรียนทาการย้าย แต่พัสดุครุภัณฑ์ ภายในห้องเรียนยังคงอยู่
ที่เดิม (นางอิสิภา พีระเชฐ ครู อันดับ คศ.๒)
๘) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับนักเรียน มีการดาเนินการ
อย่างไร (นางบุณยรัตน์ วันชุ่ม ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๑ การจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ควรจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๒ ผู้เกี่ยวข้องควรกาหนดแนวปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน กรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ก็ให้เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)
๙) ควรมีการติดตั้งลาโพงในห้องเรียน เพื่อใช้ในเรื่องการเรียนการสอน (นางพรทิพย์ อมรพันธ์
ครู อันดับ คศ.๓)
๑๐) นักเรี ยนมีความวิตกกังวลกับโต๊ะเรียน เนื่องจากมีมาตรการว่าต้องดูแลอย่าให้ เกิดการชารุด
เสียหาย เพราะบางห้องมีนักเรียนคนอื่นๆ มาใช้ (นางบุณยรัตน์ วันชุ่ม ครู อันดับ คศ. ๓)
๑๑) ไม่ควรมีการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ ๙ (นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่ ครู อันดับ คศ.๓)
ข้อเสนอแนะที่ ๑ ในการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างใหม่ จะไม่มี การเรียนการสอนในคาบเรียน
ที่ ๙ (นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่)

-/. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ …

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑๒

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ เพิ่มเติม
๑. การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับนักเรียนเดินทางภายในจังหวัดระยอง จ่ายเบี้ยเลี้ยง คนละ ๑๒๐ บาทต่อวัน
ในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด จ่ายเบี้ยเลี้ยง คนละ ๑๘๐ บาทต่อวัน
๒. เรื่องโต๊ะเรียน ขอความร่วมมือกาชับนักเรียนให้ช่วยกันดูแลให้อยู่ ในสภาพเดิม หากมีการชารุดก็ให้แจ้ง
ครูที่ปรึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
๓.การติดตั้งลาโพงในห้องเรียน ถ้าติดทุกห้องอาจจะทาให้เกิดเสียงดังรบกวนข้างห้อง แต่จะปรับเปลี่ยนให้
มาใช้ลาโพงแบบพกพาแทน มอบหมายให้นายอานวย มณีวงษ์ ครู อันดับ คศ.๑ เป็นผู้สืบราคาอุปกรณ์ลาโพงแบบ
พกพา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สารวจจานวนผู้ที่ต้องการใช้ลาโพงแบบพกพา
ส่งที่นางวิภาวรรณ สุวรรณโยธิน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. การเบิกจ่ายเงิน มอบงานนโยบายและแผนเป็นผู้กาหนดการใช้จ่ายเงิน
๕. การรื้ออาคารประชาสัมพันธ์ ป้อมยาม มีสาเหตุมาจากรากของต้นควินินชอนไชพื้น ทาให้พื้นเกิดการ
ชารุดเสียหาย และเพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนให้ดูกว้างขึ้น ส่วนการยืนเวรของครูจะปรับเปลี่ยนให้มายืนบริเวณ
หน้าห้องประชาสัมพันธ์ใหม่
๖. การใช้ลิฟต์ ให้นักเรียนใช้ลิฟต์ตามปกติ แต่ให้บริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อคาบเรียนแรก
๗. ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบให้เหมาะสม ในเรื่องการสร้างวินัย
การมาปฏิบัติราชการ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
(นางปวีณา บุราณดอน)
พิมพ์รายงานการประชุม

(นางสุวิมล พูลมี)
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สังกัดโรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

