รายงานการประชุมครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
..................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายณรงค์
๒. นายชัยณรงค์
๓. นายอาทร
๔. นางณัฐชานันท์
๕. นายชัยณรงค์
๖. นางวิมลวรรณ
๗. นางพิกุล
๘. นายสมเกตุ
๙. นางศิริวรรณ
๑๐. นายสุขเนตร
๑๑. นางนารีรัตน์
๑๒. นางนันทนา
๑๓. นายไพบูลย์
๑๔. นายสมโภชน์
๑๕. นางตรีเกศ
๑๖. นางกองแก้ว
๑๗. นางพัฒนพร
๑๘. นางปัทมา
๑๙. นางสุวิมล
๒๐. นางชณิตา
๒๑. นางสันทนา
๒๒. นายบุญจันทร์
๒๓. นายนฤดล
๒๔. นางศรีไสย์
๒๕. นางธัญญารัตน์
๒๖. นายศักดิ์
๒๗. นายสมบัติ
๒๘. นางยุวดี
๒๙. นายฐปนพงศ์
๓๐. นายนเรนทร
๓๑. นางเกศินี
๓๒. นางจันทา

พรหมพัชรพล
บุญคุ้ม
เสาสูง
พระทองสุขสกุล
ลอยประโคน
งามสะอาด
เซียนโห
ใจเมือง
จงภักดี
ศูนย์กลาง
อุปการกุล
วัฒนะรัตน์
หัดรัดชัย
คงกล้า
รุจิยาปนนท์
แพงสุดโท
นิยมตรง
พรหมพัชรพล
บุญโต
ฉัตรทอง
อรรถวรวุฒิ
พิมพ์ประเสริฐ
คงนุรัตน์
จารัตน์
เจริญศิริ
พวงศิริ
พวงศิริ
ชมชื่นดี
สุรินทราบูรณ์
สุรินทราบูรณ์
เกลียวทอง
สังโสมา

ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานการประชุม
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานทะเบียน
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู คศ.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครูชานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
-/๓๓. นางศิราภรณ์...

-๒๓๓. นางศิราภรณ์
พิมพ์ศิริ
๓๔. นางดวงดาว
คงนุรัตน์
๓๕. นางนิภาวรรณ
ลัดดาหอม
๓๖. นางสมใจ
บุญโต
๓๗. นายวรเชษฐ์
บุญยง
๓๘. นายสุรพงศ์
อินทยุง
๓๙. นายอดุลย์
บุราคร
๔๐. นางสุภาภรณ์
สุขจิต
๔๑. นางปภังกร
นาเมืองรักษ์
๔๒. นางณัฏฐินี
ชอบมี
๔๓. นางรัติยวรรณ
ครองศิลป์
๔๔. นางสาวจิตติพร
สุวรรณาลัย
๔๕. นายวีรศักดิ์
สมัครสมาน
๔๖. นางพจนีย์
มีมาก
๔๗. นางสมถวิล
พวงศิริ
๔๘. นางเบญจพร
ด้วงมั่ง
๔๙. นางฉันทะนิษฐ์
พฤษภา
๕๐. นางวรรณีย์
สมสุข
๕๑. นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย
๕๒. นางสาวกฤติกา
สุทธิธรรม
๕๓. นายกัมปนาท
คงนุรัตน์
๕๔. นางเตือนใจ
พวงเพ็ชร
๕๕. นางชนัดดา
อัมพะวะสิริ
๕๖. นายขวัญชัย
ถึงดี
๕๗. นางศิริเนตร
สุนทรพจน์
๕๘. นางสินีรัตน์
ชัยมาโย
๕๙. นางจันจิรา
ผจญกล้า
๖๐. นางบัวหลวง
บัวหลวง
๖๑. นางสารภี
ทองเลิศ
๖๒. นางสาวภาณินี
ศรีไสว
๖๓. นางปวีณรัตน์
มีงาม
๖๔. นางศิริพร
ใจเมือง
๖๕. นางอรไท
เขียวลือ
๖๖. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
๖๗. นายธีระวัฒน์
สุระศร
๖๘. นายศุภชาติ
ม่วงอร่าม
๖๙. นางนรินทร
โพธิ์สิงห์
๗๐. นางพิมพ์พจี
คีตภิรมย์

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู คศ. ๑
ครูชานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯภาษาต่างประเทศ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู คศ. ๑
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู คศ. ๑
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
-/๗๑. นางอัญชลี...

-๓๗๑. นางอัญชลี
๗๒. นางพรรณี
๗๓. นางสาวชมพูนุช
๗๔. นางวรรณวณัฐ
๗๕. นางสาวอาไพ
๗๖. นางสิริกร
๗๗. นายจรูญ
๗๘. นางสาวจรรยา
๗๙. นางประใพวรรณ
๘๐. นางสาวบัวพัน
๘๑. นายทนงศักดิ์
๘๒. นายปิยพงษ์
๘๓. นางสาวกัณฐภรณ์
๘๔. นางสาวสุรัตนา
๘๕. นายฐิตินันท์
๘๖. นางเยาวลักษณ์
๘๗. นายพนัส
๘๘. นางสาวกมลชนก
๘๙. นางสาวพรรณรพี
๙๐. นางสาวศรัณยรัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางศศลักษณ์
๒. นายเจรจา

สุทธิธรรม
จันทรดี
สุจินพรัหม
บุญมา
มุลาลินน์
อุดมเดช
ชัยยิ่ง
นุกิจรัมย์
สมจันทร์
แก้วคา
อินทร์ชัย
อรัญสุด
ศรีตัมภวา
เจนธนานันท์
ครบสิ้น
ประทุม
สนใจ
ธานี
พงศ์ผลาดิสัย
วัฒนะรัตน์

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู คศ.๑ หัวหน้างานแนะแนว
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

สมชื่อ
ออกแดง

ไปราชการ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. มอบของขวัญวันเกิดแด่ครู ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่มีวันเกิดในเดือนธันวาคม เดือน
มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
เดือนกุมภาพันธ์
๑) วันที่ ๒ ธันวาคม นางสิริกร อุดมเดช
๒) วันที่ ๑๑ ธันวาคม นางวิมลวรรณ งามสะอาด
๓) วันที่ ๒๒ ธันวาคม นางศรีไสย์ จารัตน์
๔) วันที่ ๒๔ ธันวาคม นางสันทนา อรรถวรวุฒิ
๕) วันที่ ๑๐ ธันวาคม นายพิสิทธิ์ ผะงาตุนัด
๖) วันที่ ๑๖ ธันวาคม นางเยาวลักษณ์ ประทุม
-/เดือนมกราคม...

-๔เดือนมกราคม
๑) วันที่ ๔ มกราคม นางสุภาภรณ์ สุขจิต
๒) วันที่ ๗ มกราคม นางนารีรัตน์ อุปการกุล
๓) วันที่ ๑๑ มกราคม นายสุรพงศ์ อินทยุง
๔) วันที่ ๑๓ มกราคม นางอัญชลี สุทธิธรรม
๕) วันที่ ๒๒ มกราคม นางศิริพร ใจเมือง
๖) วันที่ ๓๐ มกราคม นางพจนีย์ มีมาก
๗) วันที่ ๓๐ มกราคม นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ
๘) วันที่ ๓๑ มกราคม นางเกศินี เกลียวทอง
๙) วันที่ ๑ มกราคม นายวัชรินทร์ จินดาศรี
๑๐) วันที่ ๒๐ มกราคม นางสาวบัวพัน แก้วคา
เดือนกุมภาพันธ์
๑) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ นายศักดิ์ พวงศิริ
๒) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย
๓) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ นางศศลักษณ์ สมชื่อ
๔) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ นายสมบัติ พวงศิริ
๕) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ นางปวีณรัตน์ มีงาม
๖) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ นางสินีรัตน์ ชัยมาโย
๗) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ นางประใพวรรณ สมจันทร์
ประธานกล่าวอวยพรวันเกิดแด่ครู ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่มีวันเกิดในเดือน
ธันวาคม เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากรและคณะครู
มติที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จานวน ๖๒ อัตรา เริ่มรับ
สมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียน
มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี โดยโรงเรียนได้พิจารณาความขาดแคลน จานวน ๑ อัตรา คือ วิชาเอกคณิตศาสตร์
เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เนื่องจากในเดือนกันยายน โรงเรียนมีครูวิชาเอกคณิตศาสตร์เกษียณอายุราชการ
เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการดังกล่าว
-/๑.๒ การขออนุญาตไปศึกษาดูงาน…

-๕๑.๒ การขออนุญาตไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับ
ประเทศ โดยได้กาหนดระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
มีผู้บันทึกขออนุญาต จานวน ๔ คน คือ นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม , นายไพบูลย์ หัดรัดชัย,
นายนฤดล คงนุรัตน์ , นายจรูญ ชัยยิ่ง อนุญาตให้ไปราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบการเดินทาง
ไปราชการ
๑.๓ การต้อนรับคณะครูโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ซึ่งจะเดินทางมาถึงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. จะฟังการบรรยายสรุปในการดาเนินการ
ของโรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน โดยมีคณะครูประมาณ ๖๖ คน อยากให้กลุ่มสาระได้
คุยกัน แต่งกายด้วยชุดเสื้อปาเต๊ะ ซึ่งอาหารและของที่ระลึกได้เตรียมไว้แล้ว มีเหรียญหลวงปู่ดุลย์มอบให้
มติที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธานในที่ประชุมแจ้งให้
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ได้จากหน้า
เว็บไซต์ของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ตามที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ http://www.weerawat.ac.th/ ถ้าผู้ใดมีข้อแก้ไขให้
แจ้งฝ่ายธุรการเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑. เรื่องจากฝ่ายวิชาการ
๓.๑.๑ การจัดอัตรากาลังในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
อัตรากาลังของโรงเรียนยังเหมือนเดิม จะได้เพิ่มเข้ามาคือวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาต่าง ๆ ที่ยัง
ขาดจ้างบุคคลภายนอก จ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษจานวน ๓ คน ครูชาวต่างชาติภาษาจีน ๒ คน
ครูพิเศษจ้างวิชาเอกดนตรี และนาฏศิลป์ เอกสังคมศึกษา จะรอดูครูที่จะย้ายเข้ามา ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ จะจัดให้ครูสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาสอนปกติ
๓.๑.๒ การสอบปลายภาค
โรงเรียนกาหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สอบระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔ และ ๕ สอบระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๓.๑.๓ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติ มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ และให้จัดตารางสอนเรียนทุก
ห้องเรียน โดยให้ครูไทยสอนวิชาพื้นฐาน และชาวต่างชาติสอนวิชาเพิ่มเติม
๓.๑.๔ งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษา จะจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ
หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๓.๑.๕ การมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒๐ ปี วีรวัฒน์โยธิน
-/๓.๑.๕ การมอบใบประกาศนียบัตร…

-๖โรงเรียนได้จัดประชุมหัวหน้าห้องในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ว่า จะจัดงานเลี้ยงร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
โดยแต่เดิมนั้นจะเก็บคนละ ๒๕๐ บาท ลดเหลือ ๑๐๐ บาท ตามความสมัครใจ
๓.๑.๖ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ม. ๑ ห้องเรียนพิเศษ จานวน ๑ ห้องเรียน รับ ๓๕ คน
ห้องปกติ รับจานวน ๗ ห้องเรียน รับห้องเรียนละ ๔๐ คน
- ม. ๔ ห้องเรียนพิเศษ จานวน ๑ ห้องเรียน รับ ๓๕ คน
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต จานวน ๕ ห้อง รับห้องเรียนละ ๔๐ คน
แผนการเรียน วิทย์ – อังกฤษ จานวน ๒ ห้อง รับห้องเรียนละ ๔๐ คน
แผนการเรียน อังกฤษ – จีน จานวน ๑ ห้อง จานวน ๔๐ คน
โรงเรียนได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ได้มอบหมายให้รอง ฯ ชัยณรงค์ บุญคุ้ม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผ่านวิทยุ
๓.๑.๗ การติวเติมเต็มความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ จะมีผู้มาติวให้กับ
นักเรียนในวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓.๑.๘ การเข้าค่ายนาฏศิลป์ ได้บันทึกขอใช้เงินโครงการเพื่อฝึกซ้อมนักเรียน ในช่วงวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นจานวน ๒ สัปดาห์ โดยใช้เงินงบประมาณนักเรียนห่างไกลพักนอน
๓.๑.๙ กิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการทัศนศึกษา บางระดับชั้นยังไม่ส่งการรายงาน
การศึกษาดูงาน ขอให้ท่านได้ส่งภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวม นาเข้ารับการประเมิน
สถานศึกษาภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้วิชาการสรุปรายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งด้วย
๓.๒ เรื่องจากฝ่ายแผนงาน
๓.๒.๑ เตรียมเอกสารการประเมิน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการจานวน ๓ คน ดังนี้
๑) นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อานวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา
๒) นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา
๓) นายสุเทียน ฉัตรเงิน ข้าราชการบานาญ
๓.๒.๒ การประเมินประสิทธิภาพการทางานของแต่ละงาน ตามตารางการประเมินของแต่ละ
ฝ่าย เป็นการประเมินตามข้อตกลง และจะประกาศผลคะแนนการประเมินให้ทราบทุกเดือน
นักเรียนแจ้งว่าครูไม่ค่อยเข้าสอน สอนไม่ตรงกับหลักสูตร สอนไม่ตรงกับกลุ่มสาระ
ผู้อานวยการได้เชิญครูดังกล่าวมาพูดคุยแล้ว แต่ครูปฏิเสธ ได้เตือนคนที่ทา คนที่คิดจะทาแล้ว ขอให้ท่านสอน
ตามแผนการสอนตามเนื้อหาสาระ ให้ตรงตามหลักสูตร
การลงโทษนักเรียน ได้รับรายงานว่าครูใช้แปรงลบกระดานในการลงโทษนักเรียน และนาเรื่อง
ส่วนตัวมาเล่าให้นักเรียนฟัง ขอเตือนให้ท่านอย่าได้ใช้อารมณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอเตือนให้
ทุกท่านได้ทราบ
-/การลาของข้าราชการครู…

-๗๓.๓ เรื่องจากฝ่ายบริหารบุคคล
๓.๓.๑ การลาของข้าราชการครู
ตามที่ นายเจรจา ออกแดง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เกิดอาการเส้นเลือด
ในสมองตีบ จนทาให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ซึ่งแพทย์ได้ให้การรักษา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่อาการยังไม่ดีขึ้นจึงได้พักรักษาตัวเพื่อดูอาการที่บ้านพัก ต่อมาได้เข้า
รับการรักษาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ แพทย์ผู้ให้การรักษาให้ความเห็นว่าควรหยุดพัก จนถึงวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๘
เนื่องจาก อานาจของผู้อานวยการสามารถอนุญาตให้ลาได้เพียง ๖๐ วัน ต้องขออนุญาต
ไปที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้อีก ๖๐ วัน หากเกินกาหนดเวลาต้องขออนุญาตต่อ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดต่อไป
๓.๔ เรื่องจากฝ่ายอาคารสถานที่
๓.๔.๑ งานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ และ งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ
๒๐๔/๒๗ ได้มอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างให้ดาเนินการก่อสร้างแล้ว
๓.๔.๒ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
และผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ วันที่ ๑๔ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จานวน ๑๐ ห้อง
๓.๕ เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียน
๓.๕.๑ พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้เชิญผู้ปกครองมาเพื่อ
ปรึกษา พูดคุย เพื่อรับทราบถึงปัญหา โดยให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ย้ายสถานศึกษาหลังจากสอบ
ปลายภาคเสร็จแล้ว
๓.๕.๒ การแต่งการของนักเรียน ให้ยึดถือตามระเบียบ ฝากครูทุกท่านได้ช่วยดูแล นักเรียน
ด้วย อาจจะตั้งคณะกรรมการช่วยดูแลในเรื่องการแต่งกายของนักเรียน โดยตั้งเป็นคณะกรรมการหญิง ดูแล
การแต่งการของนักเรียนหญิง ส่วนคณะกรรมการชายดูแลเรื่องการแต่งกายของนักเรียนชาย
๓.๖ เรื่องจากฝ่ายธุรการ
๓.๖.๑ การส่งสมุดบันทึกการประชุม
- กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ส่งที่ รอง ฯ ชัยณรงค์ บุญคุ้ม
- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา ส่งที่ รอง ฯ อาทร เสาสูง
- กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ ส่งที่ รองฯ ณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล
- กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ ฯ และภาษาไทย ส่งที่ รอง ฯ ชัยณรงค์ ลอยประโคน
๓.๗ เรื่องจากฝ่ายงบประมาณ
๓.๗.๑ การค้างใบยืม ต้องรีบดาเนินการให้เรียบร้อย
๓.๘ เรื่องจากฝ่ายโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
๓.๘.๑ การร่วมทาบุญสร้างศาลาโรงครัววัดจุมพลสุทธาวาส
วัดจุมพลสุทธาวาส ขอเชิญชวนทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดจุมพลสุทธาวาส ในวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อรวบรวมปัจจัยนาไปก่อสร้างโรงครัว
-/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๘ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ งานเลี้ยงส่งครูต่างประเทศภาษาจีน จะจัดงานเลี้ยงส่งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นวันทางานวันสุดท้ายของครูต่างประเทศภาษาจีน ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
๕.๒ วิชาการศึกษา ค้นคว้า อิสระ มีสอนในระดับชั้น ม. ๒ และ ม. ๕ เพื่อให้เกิดความ
ใกล้เคียงกัน ขอมอบหมายให้กลุ่มสาระเป็นผู้รับผิดชอบ ในการร่วมจัดการเรียนการสอน ขอให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระได้วางแผนการดาเนินงานด้วย
๕. ๓ มีครูขออนุญาตไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในช่วงเวลาเช้า คือ นางเกศินี เกลียวทอง
เนื่องจาก ต้องดูแลยายที่ป่วย และชรามากแล้ว ผู้อานวยการอนุญาตเป็นครั้งคราว จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้
ทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทนา วัฒนะรัตน์)
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยณรงค์ บุญคุ้ม)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายณรงค์ พรหมพัชรพล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

