ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา
---------------------------------จานวน
23 คน
นายประเสริฐ วงศ์ไชยะ ลาป่วย
เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ขอแสดงความยินดีกับรองฯเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ สอบผ่าน ภาค ก ในตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา
2. รองฯเจริญชัย กิตติพรี เดช รองผู้อานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สอบผูอ้ านวยการเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3. ครูวิภรณ์รัตน์ พรมอินทร์ ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อดูแลบิดาที่ป่วย
4. การเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เลือกตั้งนอกเขต เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562
ลงทะเบียนขอใช้สทิ ธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 28 มกราคม 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
5. สืบเนื่องจากผู้อานวยการไปประชุม เรื่อง ยาเสพติด ณ ที่ว่าการอาเภอแม่ทะ มีข้อสั่งการจาก
นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์
การป้องกันภัยพิบัติ ปัญหายาเสพติด ปราบปรามผู้มอี ิทธิพล การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ
6. การเผาขยะให้หยุดเผา 10 กุมภาพันธ์ – 140 เมษายน 2562
7. รองฯเสกสรรค์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมสามัญ แจ้งว่าขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประเภท
สามัญและสมทบ โดยไม่จากัดอายุ ตั้งแต่บัดนีถ้ ึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2562 (4 มกราคม 2562)
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
2. การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนแม่ทะวิทยา ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
3. การอบรมภาษาอังกฤษกิจกรรม “ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน” สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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- เรื่องจากรองผู้อานวยการ
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะมานิเทศครูผสู้ อน ในวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.กัมผล ให้แจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ เลื่อนเวลาออกไป เพราะ ตรงกับวันเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด
2)การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนแม่ทะวิทยา ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ให้ขอความอนุเคราะห์ดุริยางค์จากโรงเรียนอื่น 2 โรง ให้ ผอ.กัมพล เป็นประธานในการเปิด
กีฬาภายในโรงเรียนแม่ทะวิทยา
เชิญผูอ้ านวยการในเขตพืน้ ที่บริการของโรงเรียน
และผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยม 2 โรงในอาแม่ทะ คณะกรรมการสถานศึกษา
3) ในการแข่นขันกีฬาภายในโรงเรียนแม่ทะวิทยา ให้ตัดเสื้อให้กับคณะครู ให้มโี ลโก้
TO BE NUMBER ONE ด้วยเพื่อจะได้ใส่ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ด้วย
4) คาบสอนของครูประเสริฐ (แนะแนว) จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หรือครูที่ปรึกษาที่วา่ งให้ลงสอนแทน
5) สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ประมาณวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานแผน
1) การตรวจสุขภาพประจาปี 2562 ให้ส่งรายชื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ครูท่านใดมี
ความประสงค์จะตรวจสุขภาพ สามารถมาแจ้งรายชื่อได้ที่ธุรการ
2) ผอ.กัมพล แจ้ง ในส่วนของแผนงาน ได้เพิ่มโครงการการต้อนรับนายกเข้ามา ตัง้
เบิกในงบเงินอุดหนุน
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) การติดตามส่งแบบประเมินตนเอง
- เรื่องจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1) งานวินัยและความประพฤติของนักเรียนชาย-หญิง เป็นการอัพเดทคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 มีนักเรียนที่น่าเป็น
ห่วงทั้งหมด 6 คน ผอ.กัมพล ให้แจ้งผู้ปกครองมาลาออก
2) การเฝ้าระวังนักเรียนในช่วงนี้ คือ มาสาย การแต่งกาย ทรงผม และการไม่เข้าคาบ
สวดมนต์
3) กิจกรรมต่างๆ จากหนังสือเลขาธิการ สพฐ. ในเรื่องของการส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าแสดงออก ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าแสดงความเห็น ให้มกี ารถกแถลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และครูต้องให้ความสนใจในสิ่งที่นักเรียนนาเสนอ ให้กาลังใจ และจัดกิจกรรมลักษณะนีใ้ น
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ห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ ส่วนกิจกรรมหน้าเสาธงทางเลขาธิการ สพฐ.แจ้งมาว่า ควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนมานาเสนอเรื่อราวที่ค้นคว้าตามความสนใจ ชื่นชอบ หรือเรื่องที่ทาความดีมา
เล่าให้เพื่อนฟัง ผ.กัมพล เสนอ กิจกรรมหน้าเสาธงอยากให้ครูไม่ต้องพูด ให้นักเรียนพูด เปลี่ยน
เวรกันขึน้ มาพูด ครูมีหน้าที่เพียงแจ้งเรื่องให้นักเรียนพูด เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นา
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4
1)
2)
3)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
โครงสร้างการบริหารงาน ให้งานบุคคลเป็นผู้ดูแล
ครูคาสุขแจ้งเกี่ยวกับนักเรียน 6 คน ที่ให้เชิญผูป้ กครองมาลาออกนั้น เพื่อเป็นการให้โอกาส
นักเรียน เพราะ มีบางคนที่มาสาย แต่เวลาเรียนมาเรียน ครูสราดา แจ้งว่าตามแล้วมีนักเรียนที่
พฤติกรรมหนักๆเลยมี 3 คน ผอ.กัมพล ใน 3 คนนี้ ให้ทาหนังสือไปวิทยาลัยการอาชีพเกาะ 2 คน
ว่าจะจบหรือไม่
มติที่ประชุม 1) การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแม่ทะวิทยา ที่จะปรับรูปแบบใหม่ให้เปิดขายต่อไป
จนถึงสิน้ ภาคเรียน
2) โครงสร้างการบริหารงาน ครูท่านใดประสงค์เปลี่ยนงานให้แจ้งที่ครูจารัส ฝ่ายบุคคล
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางประไพศรี เสริมสุข ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

