รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เวลา 9.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
2. นายสุพจน์ ปานใจนาม
รองผู้อานวยการฯ
3. นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
รองผู้อานวยการฯ
4. นายบุญเยี่ยม วงศรีษา
รองผู้อานวยการฯ
5. นางลักษณ์มี สังคมศิลป์
รองผู้อานวยการฯ
6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ใน
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตาบลหนองระเวียง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร “เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง
ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.2 การไปแข่งขัน HipHop ของนักเรียนทีม Grew Group Royal ชมรม To be number one เมื่อ
วันที่ 30 ก.ค. 62 – 22 ส.ค.62 ณ เมืองฟินิกส์ รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการแข่งขันรอบแรกได้เข้า
ชิงชนะเลิศในรอบที่ 2 ได้ที่ 23 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 65 ทีม จากทั่วโลก
1.3 ผู้อานวยการโรงเรียน ไปศึกษาดูงาน เมื่อ 31 ส.ค. 62 – 4 ก.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัย Oversea
Chinese University ประเทศไต้หวัน ด้วยการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี กีฬา E-sport และสถานที่สาคัญ
ต่างๆ
1.4 ผู้อานวยการและคณะครู ไปประชุม-อบรม โรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 22 – 24 ก.ย.62 ณ
โรงแรมเพชรรัตน์ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4.1.1 การดาเนินการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่ยังมีผลการเรียน ๐ ร มส. และ มผ.
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จากนักเรียน 190 คน มีนักเรียนมาดาเนินการขอแก้ไขผลการเรียน 43 คน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากนักเรียน 162 คน มีนักเรียนมาดาเนินการขอแก้ไขผล
การเรียน 26 คน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จากนักเรียน 161 คน มีนักเรียนมาดาเนินการขอแก้ไขผลการเรียน 94
คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีนักเรียนมาดาเนินการขอแก้ไขผลการเรียน 28 คน ฯลฯ
หากนักเรียนไม่มาดาเนินการแก้ไขผลการเรียน ครูประจาวิชาจึงมีหน้าที่ติดตามนักเรียนร่วมกันกับครูที่
ปรึกษา ดาเนินการออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของนักเรียน จากนั้นให้แจ้งฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เพื่อที่จะแจ้งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนให้ดาเนินการต่อไป ในการดาเนินการติดตามเบื้องต้นครูประจาวิชาควรมี
การบันทึกทุกครั้งจนกระทั่งติดตามได้ หรือจนกระทั่งพบว่านักเรียนไม่มีตัวตน ในครั้งที่ 3 ครูประจาวิชาต้องติดต่อ
ครูที่ปรึกษา
4.1.2 การดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพผู้เรียน สพฐ.จะกาหนดให้โรงเรียนทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าร่วม ดาเนินการมา 2 รุ่น โดยในจังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 9 โรงเรียนที่เข้าร่วมและผ่าน
การประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบัวหลวง และโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ทั้งนี้
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงมีความตระหนักในการดาเนินการติดตามแก้ไขผลการเรียนเพื่อให้ผลการเรียน
0 ร มส. ลดน้อยลงให้มากที่สุด เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.1.3 การแข่งขันทักษะฯนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ 69
แข่งขันระดับกลุ่ม ที่อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 135 รายการ ใช้งบประมาณโดยประมาณ 383,250 บาท รายการที่ต้องใช้ เช่น
ค่าอาหารฝึกซ้อม วันเสาร์,อาทิตย์ นักเรียน และครูคนละ 50 บาท
การแก้ไขชื่อผู้ฝึกซ้อม ชื่อนักเรียน สามารถแก้ไขได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2562
การเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม ให้ครูผู้ฝึกซ้อมแจ้งนักเรียนนาบัตรประชาชนไปเพื่อยืนยันตัวตนด้วย
ที่ประชุม
4.2 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
4.2.1 สรุปการคัดกรองนักเรียนด้วยระบบ Care for all ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในระบบ
ทั้งหมด 2,552 คน คัดกรองในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านความสามารถด้านวิชาการ
ความสามารถกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการเงินฯลฯ ซึ่งในแต่ด้านพบทั้งด้านดี เสี่ยง
และมีปัญหา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจึงฝากครูที่ปรึกษาดาเนินการติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาว่ามีปัญหาด้าน
ใดบ้าง ควรส่งเสริม หรือแก้ไขในด้านใด
4.2.2 บันทึกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ใน DMC
ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนยากจนทั้งหมด 653 คน เพิ่มใหม่ 505 คน ยากจนพิเศษ 51 คน
4.2.3 เวรยามกลางวัน กลางคืน ควรมาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงเวลา คือ 6.00 น.-18.00 น.
และ 18.00-6.00 น.
4.2.4 การบันทึกข้อมูลในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ใช้โปรแกรม SMSS
4.2.5 นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จานวน 480 คน
4.2.6 งานยาเสพติด สุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง พบ 17 คน ม.1-6
4.2.7 การดาเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนใช้ห้องเดิม (อาเซียน)
4.3 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
4.3.1 งานบุคคล

4.3.1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ อยู่ในช่วงดาเนินการ
4.3.1.2 การต่อใบประกอบวิชาชีพ ทางคุรุสภาได้เปิดบริการทางเว็บไซต์คุรุสภา (เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว) แต่กลับกลายเป็นระยะที่มีปัญหา เพื่อความสะดวกและถูกต้องของข้อมูลของท่าน จึง
ขอให้ท่านที่มีใบประกอบวิชาชีพที่จะหมดอายุลงในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยื่นขอใบอนุญาตฯ และต่ออายุ ได้
ด้วยตนเองที่เว็บไซต์คุรุสภา หากมีปัญหาให้ติดต่อคุรุสภาจังหวัดบุรีรัมย์
4.3.1.3 การเลื่อนและขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ สาหรับครูทุกท่านที่อยู่ในเกณฑ์ ทาง
งานบุคลากรได้ไปศึกษาและอบรมนาร่อง และลงในไลน์กลุ่มของโรงเรียนไปสองครั้ง เพื่อความสะดวกในการศึกษา
และรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ขณะนี้งานบุคลากรกาลังทาการสารวจและอาจมีการเชิญวิทยากร คุณ
อนุชิต จากสานักงานเขตฯ มาให้ความกระจ่างชัดแก่ทุกท่านอีกครั้ง (กาลังอยู่ในระยะดาเนินการเพื่อหาวันในการ
จัดอบรม)
4.3.1.4 การเสนอขอเครื่องราชฯ ประจาปี ๒๕๖๒ ดาเนินการแล้ว
4.3.1.5 การสารวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2562
พบว่าไม่มีในปีนี้ แต่ในปี 2563 มีจานวน 2 ท่าน
4.3.2 งานงบประมาณ
4.3.2.1 การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
กาหนดเป็นวันศุกร์ และเสาร์ที่ 27,28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก เวลา 09.00
น. เป็นต้นไป เรียนเชิญท่านผู้อานวยการฯ รองผู้อานวยการฯ ทุกท่าน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ เข้าร่วมพิจารณาโดยพร้อมเพรียงกัน
4.3.2.2 การล้างหนี้ การไปราชการ เงินยืม ขอให้เริ่มดาเนินการภายใน 15 วัน
4.3.2.3 การแข่งขันทักษะฯประจาปีการศึกษา 2562 จานวนรายการที่ส่งแข่ง 135
รายการ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 351,673 บาท
4.3.2.4 การรณรงค์การประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้าในโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 3
เดือนย้อนหลัง ดังนี้
ค่าไฟ
ค่าน้า
เดือนมิถุนายน 113,226.83 บาท
9,505.35
บาท
เดือนกรกฎาคม 111,804.75 บาท
15,819.19 บาท
เดือนสิงหาคม 109,866.98 บาท
14,648.57 บาท
4.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.4.1 ประชุมร่าง พรบ.การศึกษาฯ รับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 4 ครั้ง 85% ไม่รับร่าง พรบ.นี้
4.4.2 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน, ห้องน้า ห้องส้วม, โรงอาหารหลังเก่า, รั้วโรงเรียน, ป้อม
ยามใหม่, ที่จอดรถนักเรียนเพิ่มเติม ฯลฯ
4.4.3 การปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ล. ให้ได้มาตรฐาน ติดตั้งแอร์ฯ
ตั้งงบประมาณไว้ 3,900,000 บาท sundew ทาให้ 3,845,000 บาท
4.4.4 การขุดลอกสระน้า เพื่อต้านภัยแล้ง
งบประมาณ 185,000 บาท
4.4.5 การร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ จัดแบ่งเป็นกลุ่มสาระหมุนเวียนกัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

