รายงานการประชุมครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา
----------------------------ผูเขารวมประชุม
1. นางสุพัตรา คําจันทร
2. ครู
จํานวน 39 คน
ผูไมเขารวมประชุม
1. นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
2. นายวีระศักดิ์ ไชยศิลา
3. นางสุภาณี ไชยศิลา
4. นางอุบลวรรณ บัวขาว
5. นายสิริชัย ปรีเปรม
6. นางวันเพ็ญ ชาวทอง

รองผูอ ํานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ประธาน

ปฏิบัติหนาที่ ณ สพม.29
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1. ขอขอบคุณ ครู และบุ คลากรทุกคน ที่ไดร ว มมือกัน ดํ าเนิ นงาน และจั ดกิจ กรรมต าง ๆ ของ
โรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ทําใหงานประสบผลสําเร็จไปดวย
2. แจงกําหนดปดภาคเรียนที่ 1/2560 ครูและบุคลากร วันที่ 13 ตุลาคม 2560 และเปดภาค
เรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (พรอมนักเรียน)
3. ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนจะดําเนินการจัดจางครูอัตราจาง และพนักงานทําความสะอาด
ดังนี้
ครูอัตราจาง
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จํานวน 1 คน
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จํานวน 2 คน
พนักงานทําความสะอาด
จํานวน 1 คน
4. ระหวางปดภาคเรียนที่ 1/2560 มีภารกิจและกิจกรรมที่ผูเกี่ยวของจะมาปฏิบัติหนาที่
- วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. พิธี บําเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
ครบรอบ 1 ป วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณี
วนาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข
- วันที่ 13-29 ตุลาคม 2560 สถานศึกษาลดธงครึ่งเสา
- วันที่ 14 ตุลาคม 2560 รวมงานทอดผาปาวัดมงคลโกวิทาราม
- วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประเมินโรงเรียนสุจริต
- วันที่ 23 ตุลาคม 2560 รวมงานวันปยมหาราช
- การขออนุ ญาตนํ านั กเรี ย นมาฝ กซอมเพื่อ แขงขัน งานศิล ปหั ต ถกรรมนั กเรี ย น ป 2560
งานวิชาการไดทําแบบฟอรมขออนุญาตไวแลว
/- วันที่ 9 พฤศจิกายน …

-2- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เปนสนามสอบธรรมะ จํานวน
12 หอง และเลื่อนแขงขันทักษะวิชาการเปน วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560
5. ครูเวรใหมาปฏิบัติหนาที่ ถาไมสามารถเขาเวรปฏิบัติหนาที่ได เชน ไปราชการ ใหบันทึกขอ
เปลี่ยนเวรใหถูกตองตามระเบียบลวงหนา
6. บุคลากรที่อาศัยบานพักครู ใหดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณบานพักใหนาอยู
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
มติ รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
งานบุคคล
1. ทะเบียนไปราชการ เดือนกันยายน 2560 (ภาคผนวก หนา 1)
2. แนวปฏิบัติการขออนุมตั ิไปราชการนอกเขตพื้นที่จังหวัด ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียน
เปนผูอนุญาตไปราชการ ไมตองขออนุญาตไปเขตพื้นที่
3. การมาปฏิบัติราชการและการลา ใหยึดแนวปฏิบัติเดิมตามวาระการประชุมครูฯ ครั้งที่ 5/2560
หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
(5. ทบทวนเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลา
5.1 ลงเวลาปฏิบัติราชการปกติภายในเวลา 08.15 น. หลังเวลา 08.15 น. ถือวา “มาสาย”
หากมีความจําเปนที่มาหลังเวลา 08.15 น. ใหโทรศัพทแจงผูอํานวยการ เจาหนาที่งานบุคคล และเมื่อมาถึง
โรงเรียน ใหเขียนบันทึกขอความชี้แจงเสนอผูอํานวยการทันที
5.2 กรณีลืมลงเวลา ใหบันทึกขอความเสนอผูอํานวยการ เพื่อขออนุญาตลงเวลาทําการ
ตามปกติ โดยมีพยานบุคคลรับรอง
- ลากิจ สงลวงหนา
- ลาปวย สงในวันที่มาปฏิบัติราชการวันแรก
- กรณีลาปวย 3 วัน ใหแนบใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย )
4. การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ (ภาคผนวก หนา 15)
งานการเงิน
- แตงตั้งใหครูที่ปรึกษาปฏิบัตหิ นาที่รับเงินบํารุงการศึกษา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแตเวลา
08.30-12.00 น. ณ หองเรียนประจํา และใหติดตอรับหลักฐานการรับเงินที่งานการเงิน (ภาคผนวก หนา 10)
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
1. ปฏิทินวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคผนวกหนา 27)
2. กิจกรรมวันเปดภาคเรียน
วันเปดภาคเรียนที่ 2/2560 คือ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 มีกิจกรรม ดังนี้
/คาบที่ 1 เวลา ...

-3คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30
- เขาแถวเคารพธงชาติ พิธีกร แจง ใหนักเรียนเขาหองพบครูที่ปรึกษาหลังเลิกแถว
- งานทะเบียน จะแจกผลการเรียน ใหครูที่ปรึกษา ไว 2 ชุด เพื่อติด ปพ.6 จํานวน 1 ชุด และ
แจกใหกับนักเรียน จํานวน 1 ชุด เพื่อนําแจงผูปกครอง และใชสอบแกตัว
- แจกใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
- รับเงินลงทะเบียนจากนักเรียน สงงานการเงิน
- แจกตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
- แจกปฏิทิน สําหรับนักเรียน
- อบรม ชี้แจง นักเรียนในที่ปรึกษา ไดแก การแกไข คะแนนรายวิชา พฤติกรรม การคืน
หนังสือเรียน ฯลฯ
คาบที่ 2-7
- เรียนตามตารางสอน
คาบที่ 8
- ประชุม นักเรียน ม.1-ม.3 ที่หอประชุม
1. กิจกรรมลดเวลาเรียน (งานหลักสูตรฯ)
2. การสอบแกตัว (งานวัดผล)
3. คะแนนพฤติกรรม (งานวินัย)
3. งานวัดผล
สรุปผลการตรวจ GPA เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 จํานวน 413 เลม มี ปพ.5 ที่เรียบรอย คิดเปน
รอยละ 64 และไมเรียบรอย คิดเปนรอยละ 36 (ภาคผนวกหนา 27)
4. งานวิจัยในชั้นเรียน
ขอเชิ ญชวนครูส งผลงานวิ จั ยในชั้ น เรี ย น ประจํ าภาคเรีย นที่ 1 ป การศึกษา 2560 ส งผลงานวิ จั ย
ในรูปเลมและ ไฟลขอมูล เพื่อเก็บเปนคลังขอมูลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยสงไดที่ ครู นวลนภา
5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1) รองผูอํานวยการรักษาการได ลงนามอนุมัติ การใชเงิน ตามที่กลุมสาระฯ ที่ตั้งงบประมาณไว
เพื่อนําไปใชจัดกิจกรรม เสร็จเรียบรอยแลว ใหหัวหนากลุมสาระฯ มาประสานเบิกเงิน ไดที่ครูนวลนภา
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
2) ส า ม า ร ถ เ ข า ดู รู ป ถ า ย ที่ ใ ช ทํ า บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด
http://www.esan67.sillapa.net/sm-ubn1/ ถารายการใดยังไมมี หรือตองการเพิ่ม หรือแกไขรูป มีขั้นตอน
ดังนี้
1) เขาระบบโรงเรียน ชื่อผูใช smpv76z2915 รหัสผาน 7GF59
2) พิมพตัวเลขที่เห็นในภาพ
3) เลือกเมนู “เพิ่มรูปบัตรประจําตัว”
4) เลือกรายการแขงขันที่ตองการ
5) คลิกที่ คําวา “เพิ่มรูปถาย” หรือ “ แกไขรูปถาย” หรือ “เปลี่ยนรูปภาพประจําตัว”
6) เลือกภาพที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร (ควรนําภาพที่ตองการมาเก็บไวใน
เครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชทํางานกอน)
/7) ทําการ “UP LOAD”...

-47) ทําการ “UP
UP LOAD”
LOAD และ คลิกลากครอบพื้นที่รูปภาพที่ตองการทําบัตร
8) คลิก “บับันทึกเปนรูปภาพประจําตัว”
3) สําหรับสูจิบัตรการแขงขัน สพม.
สพม กําลังดําเนินการ ยังไมเสร็จ ถาเสร็จสามารถดูไดทางเว็บไซต
http://www.esan67.sillapa.net/sm
sillapa.net/sm-ubn1/
6. กลุมสาระสั
ม สาระสังคมศึกษาฯ
กลุมสาระสังคมศึกษาฯ ดําเนินการสอบธรรม นักเรียน ชั้น ม.1ม ม.3 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
7. งานขอมูลนักเรียนยากจน เฉพาะ ม.1-ม.3
ม
1) รายชื่อนักเรียน ในระบบ ที่ไดรับเงินงบประมาณ 1,500 บาท/ภาคเรี
ภาคเรียนน/คน (ภาคผนวกหนา 11)
จํานวน 37 คน จากที่โรงเรียนคัดกรองสงไป 58 คน
2) สําหรับนักเรียน ที่ ไมมีตัวตนแลว ใหโรงเรียน สงเงิน สพม.29
สพม
3) ใหครูที่ปรึกษา สงรายชื่อ นักเรียน ยากจน
ยากจ ภาคเรียนที่ 2/2560 ให ครูเจษฎ
จษฎา กิตติภาณุกุล กอน
วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อ นํ า เข า ระบบ DMC ก อ น ซึ่ ง ระบบ DMC จะส ง ชื่ อ นั ก เรี ย น ไป ที่ ร ะบบ
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดกรอง เสร็จแลว จึงจัดสรรงบประมาณ กลับมาใหโรงเรียน
** ย้ํา ครูที่ปรึกษา ตองสงขอมูล วันที่ 30 ต.ค.60 เพราะตองยืนยัน ขอมูล DMC วันที่ 10 พ.ย. 60
4) ครูที่ปรึกษา ตองใชแบบฟอร
บบฟอ ม 2 แบบ สําหรับการพิจารณา นักเรียนยากจน คือ
1. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน เขียนดวยมือ และนําไปกรอกลงในระบบ
ไปกรอกลงในระบบ+ไฟลรูป
2. แบบ นร.01
01 และ แบบ นร.02 เขียนดวยมือ และนําไปกรอกลงในระบบ
ไปกรอกลงในระบบ+ไฟลรูป
สามารถเขาไปดาวนโหลด เอกสารทํางานได ที่ เว็บไซต https://cct.thaieduforall.org/
rall.org/

5) ในภาคเรี ยนที่ 2/2560
2560 ครูที่ปรึกษา ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 จะไดรับรหัสผาน เพื่อกรอกขอมูล
นักเรียน ในชั้นเรียนของตนเอง เกี่ยวกับ การเยี่ยมบานนักเรียน และ การมาโรงเรียนเรียนของนักเรียน ทุกวัน
ลงใน เว็บไซต นักเรียนยากจน สงตรงถึง สพฐ. ทั้งนี้ เพื่อติดตามการแกปญหานักเรียนที่ออกกลางคัน และ
ติดตามการใชงบประมาณที่โรงเรียนไดรับไป ตามจํานวนนักเรียน
/9. การคืนหนังสือเรียน...

-59. การคืนหนังสือเรียน และแจกหนังสือเรียน เลมใหม
1) ใหครูประจําวิชา เปนผูเรียนคืนหนังสือเรียน ตามบัญชีรายชื่อ เดิม เมื่อ ตนภาคเรียน ที่ 1/2560
2) ใหครูประจําวิชา เปนผูแจกหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
3) นักเรียนที่ทําหนังสือหาย ใหซื้อมาคืน หรือ ชดใชเปนเงินสด ตามราคา หนาปก เสร็จแลว
ใหครูประจําวิชารวบรวมไปซื้อมาคืน ใหครบตามจํานวนที่รับไป
4) รายชื่อรายการหนังสือเรียน ที่รับไป เมื่อตนภาคเรียน 1/2560 (ภาคผนวกหนา 18)
10. การรับ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2560
ใหครูหัวหนากลุมสาระฯ หรือตัวแทน มารับไดที่หองวิชาการ ตั้งแต วันนี้เปนตนไป
ใหรับไปพอดี เนื่องจาก พิมพ มาจํานวนจํากัด

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
1. กลุมงานวินัยนักเรียน
1.1 งานวินัยนักเรียน
1.1.2 การแกไขคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ใหแกไขตามปฏิทินวิชาการ
กลุมบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
- คําสั่งโรงเรียนปทุมพิทยาคม ที่ 327/2560 เรื่อง มอบหมายงานในหนาที่ตามขอบขายโครงสราง
การบริหารงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นางสุพัตรา คําจันทร รองผูอํานวยการชํานาญพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุม
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ
2. กลุมบริหารงานวิชาการ
2.1 กลุมงานวิชาการ
/2.1.1 งานธุรการกลุม…

-62.1.1 งานธุรการกลุมบริหารงานวิชาการ
นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการ
2.2 กลุมงานสงเสริมวิชาการ
2.2.1 งานหองสมุด
1. นายสิริชัย ปรีเปรม
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
3. นางสาวสุรญา แสงทวี
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการและเลขานุการ
งานบริการสาธารณะ
1. ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2560 วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตําบลปทุม
ขอแจงงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง
2. วั ด มงคลโกวิทาราม ขอเรี ย นคณะครู และบุ คลากรโรงเรี ย นปทุมพิทยาคม ร ว มเปน เจ าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.
3. งานจุลกฐิน วัดไชยมงคล ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 มีการจัดนิทรรศการฝ กปฏิบัติ สู
ไตรจีว ร ซึ่งโรงเรียนปทุมพิทยาคม รับ ผิดชอบฐานการเรี ยนรูที่ 5 กวัก คัน สืบหู ก จึ งเชิญชวนบุ คลากร
โรงเรียนปทุมพิทยาคมรวมเปนเจาภาพงานจุลกฐิน
งานอาคารสถานที่
1. ซอมแซม-ปรับปรุงหองเรียน/อาคารเรียนชวงปดภาคเรียน (13-20 ตุลาคม 2560)
2. วันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 เตรียมพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนที่
2/2560
3. พนักงานทําความสะอาด นางจิตราภรณ ทัศศรี ขอลาออกไปประกอบอาชีพสวนตัว ทาง
โรงเรียนไดเปดรับสมัครพนักงานทําความสะอาดชั่วคราว เพื่อทํางานแทนคนเดิม คือ นางสาวสุกัญญา เจตเกษตรการ อัตราจางวันละ 200 บาท เวนวันหยุดราชการ โดยไดเริ่มงานตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2560
เปนตนมา
4. แจงขาว การเสียชีวิตของ นายอัครเดช จําปาวัลย ตําแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่
11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 19.15 น. และโรงเรียนปทุมพิทยาคมรับเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ บานจําปาวัลย ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ครูคําเพ็ชร สายงาม แจงรายละเอียดการประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา
13.00 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา และหองคอมพิวเตอร 3 อาคาร 5

-7ปดประชุม เวลา 10.40 น.
ผูจดรายงานการประชุม
(นายดํารงค สาริบุตร)
เจาหนาที่งานธุรการโรงเรียน

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางกานดา
งกานดา ขุนเมืองง)
หัวหนางานบุคคล
ผูรับรองรายงานการประชุม

(นางสุพัตรา คําจันทร)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

