รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
เริ่มประชุม 14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ครู จำนวน 23 คน
1. นำยมำนิตย์
2. นำงสำวจันทนำ
3. นำงรำพรรณ
4. นำยจรูญชัย
5. นำงพิมสิริ
6. นำงสำวไพรงำม
7. นำงสำวกำญจนำ
8. นำยดำรง
9. นำงฐำนิช
10. นำงนงนุช
11. นำงธนวรรณ
12. นำงจิตตรำภรณ์
13. นำยวีรชน
14. นำงสำวธนิดำ
15. นำยภำณุวัฒน์
16. นำงณัฐรดำ
17. นำยนิพนธ์
18. นำยกันตภณ
19. นำยอัมรินทร์
20. นำงสำวจันทร์จิรำ
21. นำยเอกชัย
22. นำยนพดล
23. นำงสำวจุฑำมำศ
ครูอัตรำจ้ำง จำนวน 2 คน
24. นำยปรีชำ
25. นำงจินดำ
ลูกจ้ำง จำนวน 3 คน
26. นำยอำรยะ
27. นำงสำวอัญชลี
28. นำยภำนุพงศ์

เมธำนุภำพ
ขัดต๋ำ
ปันส่ำ
สีจ๊ะแปง
หรูวรนันท์
โพธิ์พุฒ
ตุ่นคำแดง
กอบฝั้น
จันทร์ต๊ะ
สิทธิปัญญำ
ชูเกียรติตกุล
ทองดอนเหมือน
จตุรภัทรวงศ์
แก้วทิพย์
สัญญโภชน์
ขันเบำะ
บุญประเสริฐ
นุชวิจิตร
สมณะ
อยู่ยำ
บุญปัน
อภัยจิตต์
ประดิษฐ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม

เชรษฐ์ตระกูล
คำตัน

ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม

มูณละศรี
คุยดี
กองมณี

ลูกจ้ำงประจำโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
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นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน
29. นำงสำวดวงนภำ
เยี่ยมยอดพนำ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน
30. นำงสำววิไลวัลย์
คีรีประภำ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน
31. นำงสำวสุธำสินี
ถำดกระโทก
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน
ไม่เข้ำร่วมประชุม จำนวน 2 คน
1. นำงนฤมล
วิรำวรรณ
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
2. นำงแสงจันทร์
แย้มมี
ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
ประธาน นำยมำนิตย์ เมธำนุภำพ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน กล่ำวเปิดกำรประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1. แจ้งผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกำรวัดผล ประเมินผล กำรจัดกำรเรียนรู้
ประธำน - จำกกำรทดสอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ในเรื่องของหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้แจกผลกำรทดสอบให้เป็นรำยบุคคลแล้ว คงจะทรำบว่ำอยู่ในระดับไหน โดยกำรขอสรุปผลกำร
ทดสอบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะแบ่งเป็น 3 อย่ำง 1 .หลักสูตร 30 คะแนน 2.กระบวนกำร
30 คะแนน 3. วัดผล 30 คะแนน รวม 90 คะแนน โดยโรงเรียนอยู่ในระดับดี 3 คน ปรับปรุง 7 คน และที่
เหลืออยู่ในระดับพอใช้ เกณฑ์ถ้ำเทียบกับเขตพื้นที่ มำตรฐำนระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนจะอยู่ในค่ำเฉลี่ยร้อยละ
53.25 และโดยภำพรวมของคณะครูอยู่ในระดับร้อยละ 54.07 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับเขต
พื้นที่ โดยครูที่อยู่ในระดับดี มีจำนวน 3 รำย ด้ำนหลักสูตร ได้แก่ ครูอัมรินทร์ สมณะ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ได้แก่ ครูไพรงำม โพธิ์พฒ
ุ ด้ำนกำรวัดผล ได้แก่ ครูธนิดำ แก้วทิพย์
ที่ประชุม - รับทรำบ
1.2. แจ้งผลกำรประเมินเชำว์อำรมณ์ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
ประธำน - ผลกำรประเมินเชำวน์อำรมณ์ เป็นกำรประเมินโดยสังเขป มีทั้งหมด 9 ด้ำน โดยภำพรวมมีทั้งต่ำและสูง โดยผู้
ที่มีคะแนนกำรประเมินสูงสุดทั้ง 9 ด้ำน ได้แก่ ครูกัณตภณ นุชวิจิตร รองลงมำ ได้คะแนนกำรประเมินสูง 8
ด้ำน ได้แก่ ครูนฤมล วิรำวรรณ โดยภำพรวมของกำรประเมินที่ออกมำถือว่ำอยู่ในระดับดี
ที่ประชุม - รับทรำบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 รับรองการประชุม
ที่ประชุม - รับรองกำรประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกรำคม 2560
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและดาเนินการ
4.1. การสอบด้วยข้อสอบกลางของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560
ประธำน - ให้วิชำกำรเป็นผู้ชี้แจง
ครูจันทนำ - สำหรับกำรสอบด้วยข้อสอบกลำงระดับ ม.1 และ ม.2 จะสอบในวันที่ 2-3 มีนำคม 2560 วิชำกำรได้แจงแนว
ข้อสอบให้แล้วที่หัวหน้ำกลุ่มสำระ ให้หัวหน้ำกลุ่มสำระแจกจ่ำยให้ครูผู้สอน โดยข้อสอบกลำงจะคิดเป็น 20%
ของกำรสอบปลำยภำค โดยรำยละเอียดข้อสอบได้แจกให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ข้อสอบเมื่อสอบ
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เสร็จแล้วจะต้องกรอกข้อมูลเหมือน Pre O-NET ฝ่ำยวิชำกำรจะแจกไฟล์ข้อสอบให้ และฝ่ำยวัดผลจะ
ดำเนินกำรคำนวณคะแนน ฝ่ำยวิชำกำรจะทำกำรแต่งตั้งครูผู้คุมสอบต่อไป
ประธำน - ครูที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้คุมสอบต้องไม่ใช่ครูผู้สอนในรำยวิชำที่สอบ วิชำกำรได้ไปเอำข้อสอบมำหรือยัง
ครูจันทนำ - จะไปเอำข้อสอบในวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนสรรพวิทยำคม
ผอ.ปรีชำ - ขออนุญำตทบทวนเรื่องกำรใช้ข้อสอบกลำง ซึ่ง ม.2 เป็นปีแรก และ ม.1 เป็นปีที่สอง
ที่ประชุม - รับทรำบ
4.2. กาหนดการสอบปลายภาคประจาปกการึกกาา 255 ของแ่่ละระดับชั้น
ประธำน - ให้วิชำกำรชี้แจง
ครูจันทนำ - สำหรับกำรสอบปลำยภำค วันที่ 6-8 มีนำคม 2560 เป็นกำรสอบของชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 14-16 มีนำคม 2560 เป็นกำรสอบของชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ตอนนี้ได้เริ่มทำกำรสำรวจรำยชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบแล้ว
ที่ประชุม - รับทรำบ
4.3. การอบรมเครือข่ายเยาวชนชายแดน่้านภัยยาเสพ่ิด โดยชุดปฏิบั่ิการกิจการพลเรือนที่
302 กองกาลังนเรึวร วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโส่ทัึนึกกาา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ประธำน - กำรอบรมเครือข่ำยเยำวชนชำยแดนต้ำนภัยยำเสพติด โดยชุดปฏิบัติกำรกิจกำรพลเรือนที่ 302 กองกำลัง
นเรศวร ได้มำประสำนขอนักเรียนเข้ำร่วม และขอใช้สถำนที่ของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียน
แม่ปะวิทยำคม ซึ่งเห็นว่ำเป็นงำนเกี่ยวกับเครือข่ำยยำเสพติด มอบหมำยให้ครูที่ดูแลเรื่องนี้ จำนวน 5 คน
ได้แก่ ครูรำพรรณ ครูจรูญชัย ครูเอกชัย ครูนพดล ครูอัมรินทร์ เป็นผู้ดูแล และอำนวยควำมสะดวกในกำร
อบรมครั้งนี้ โดยมอบหมำยให้ครูเอกชัยประสำนงำนเรื่องกำรจัดทำป้ำยไวนิล
ครูรำพรรณ – ทำงผู้จัดได้ดำเนินกำรเรื่องป้ำยไวนิลเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทรำบ
4.4. กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ – เน่รนารี ประจาปกการึกกาา 255
วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อย ่ชด. ที่ 346
ประธำน - ให้ครูภำณุวัฒน์และครูดำรงเป็นผู้ชี้แจ้งรำยละเอียด
ครูภำณุวัฒน์ – กำหนดกำรคร่ำวๆ รำยงำนตัววันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ณ วัดเวฬุวัน กำหนดกำรต่ำงๆคล้ำยกับปีที่แล้ว
เวลำ 06.00 น. เริ่มออกเดินทำงไกลประจำจุด จุดที่ 1 คือ วัดเวฬุวัน จุดที่ 2 ที่พัก ชรบ.หมู่ 9 จุดที่ 3
แยกสองแคว จุดที่ 4หมู่ 10 จุดที่ 5 แยกเมกำโฮม และจุดที่ 6 เป็นจุดรำยงำนตัว ที่ กองร้อย ตชด. ที่ 346
ในเวลำ 12.00 น. ทำกำรเปิดกองลูกเสือ และในช่วงบ่ำยเป็นกิจกรรมผจญภัย ส่วน 4 สถำนี ที่เป็นกำรฝึก
ระเบียบแถว จะฝึกในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ปิดกองลูกเสือ เวลำ 12.00 น.
ประธำน - เลื่อนเวลำปิดกองเป็นเวลำ 11.30 น. เนื่องจำกมีภำรกิจหลำยงำน โดยให้คณะครูประจำแต่ละฐำนปล่อยเด็ก
ก่อนเวลำ 11.00 น. ยำนพำหนะที่ใช้เป็นรถของโรงเรียนจำนวน 2 คัน ให้ นำยอำรยะ รับผิดชอบรถตู้ และครู
กันตภณ รับผิดชอบรถกระบะ ที่ใช้ในกิจกรรมกำรเข้ำค่ำยครั้งนี้
ครูกันตภณ – รับทรำบ
ที่ประชุม - รับทรำบ
.
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4.5. การจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนประจาปกการึกกาา 255 วันที่ 10 มีนาคม 2560
ประธำน - ในส่วนของงำนกีฬำตำมกำหนดเดิม วันที่ 3 มีนำคม 2560 แต่เนื่องจำกมีกำรสอบปลำยภำคเข้ำมำแทรก
จึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10 มีนำคม 2560 ให้ครูดำรงชี้แจงในรำยละเอียด
ครูดำรง - ในส่วนของกีฬำสี เริ่มเดินขบวนเข้ำสู่สนำม เวลำ 08.00 น. และภำคเช้ำมีพิธีเปิด มีกำรแสดงของเด็กนักเรียน
โดยมีครูนิพนธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ กำรเต้นประกวดของแต่ละสี และต่อด้วยกำรแข่งกรีฑำ และชิงชนะเลิศกีฬำ
ที่เหลือประเภทอื่นๆ พิธีปิดเวลำ 15.00 น.
ประธำน - รำงวัลของนักเรียนดำเนินกำรอย่ำงไร
ครูดำรง - ให้เป็นเงินรำงวัล
ประธำน - ปีนี้คงจะไม่มีกิจกรรมบันเทิงมำกนักเนื่องจำกอยู่ในช่วงเวลำไว้อำลัย ฝำกถึงครูที่ปรึกษำแต่ละสีให้ดูแล
นักเรียนระหว่ำงทำกิจกรรมด้วย
ที่ประชุม - รับทรำบ
4.6. การรับนักเรียนประจาปกการึกกาา 2560
ประธำน - แผนกำรรับนักเรียนมีรำยละเอียดอย่ำงไรบ้ำง
ครูจันทนำ - กำรรับนักเรียนยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ว่ำแผนกำรรับนักเรียนปีนี้ของโรงเรียน ชั้น ม.1 มี 4 ห้อง ห้องละ 40
คน ชั้น ม.4 มี 4 ห้อง ห้องละ 40 คน ซึ่งคำดว่ำเหลือพอจะรับเพิ่มได้อีก 50 คน กำหนดวันรับสมัครวันที่
27- 30 มีนำคม 2560 ทั้ง ม. และ ม.4 สอบประเมินควำมรู้เฉพำะ ม.4 ในวันที่ 2 เมษำยน 2560 ประกำศผล
รำยงำนตัว และมอบตัว ในวันที่ 4 เมษำยน 2560 รำยละเอียดสำมำรถดูได้ที่ปฏิทินวิชำกำรที่แจกให้คณะครู
ในส่วนของคำสั่งแต่งตั้งเมื่อดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทรำบต่อไป
ประธำน - ขอควำมร่วมมือครูเวรกลำงวันในช่วงปิดภำคเรียนพร้อมที่จะรับสมัครนักเรียนได้ตลอดที่ห้องธุรกำร ถึงแม้จะ
ผ่ำนช่วงมอบตัวและรำยงำนตัวแล้ว
ครูพิมสิริ - ไม่ทรำบว่ำจะมีกำรประชุมผู้ปกครองในเรื่องเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียนหรือไม่
ครูจันทนำ - ให้ผู้ปกครองมำรับในวันที่ประกำศผลสอบ ในวันที่ 22 มีนำคม 2560 โดยให้นักเรียนแจ้งผู้ปกครองให้
รับทรำบ
ที่ประชุม - รับทรำบ
4.7. การร่วมงานผ้าป่าสามัคคีวัดเวฬุวัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ประธำน - งำนผ้ำป่ำสำมัคคีวัดเวฬุวัน ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ ขอเชิญคณะครูร่วมงำนเวลำ 13.00 น. ต้นผ้ำป่ำมีกำร
ดำเนินกำรอย่ำงไรแล้วบ้ำง
ครูรำพรรณ – ต้นผ้ำป่ำจะจัดทำในวันพรุ่งนี้ เนื่องจำกเงินที่เก็บแต่ละห้องยังได้ไม่ครบ
ประธำน - ฝำกครูรำพรรณและครูนฤมลรับผิดชอบเรื่องต้นผ้ำป่ำ
ครูรำพรรณ – เชิญชวนคณะครูทุกท่ำนร่วมงำนผ้ำป่ำพร้อมกัน ในเวลำ 12.00 น.
ที่ประชุม - รับทรำบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1. รูปแบบการจัดกิจกรรมวันครบรอบการก่อ่ั้งโรงเรียนประจาปก 2560 (ครบรอบ 36 ปก)
และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประธำน - จำกำรที่ได้ประชุมหัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จัดกิจกรรมวันครบรอบกำรก่อตั้งโรงเรียนประจำปี
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2560 (ครบรอบ 36 ปี) และกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 ให้เชิญผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ให้ครูรำพรรณและครูจันทนำ เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดใน
กำรจัดกิจกรรม
ครูรำพรรณ - กำรจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบโรงเรียนตำมกำหนดกำร ตอนเช้ำมีกำรตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์
จำนวน 9 รูป มีพิธีสืบชะตำและถวำยเพลแก่พระสงฆ์ ซึ่งปัญหำตอนนี้ คือ ได้รวบรวมเงินปัจจัยที่คณะครูร่วม
บริจำคทั้งหมด 4775 บำท ในส่วนของผู้ปกครองฝำกจดหมำยเชิญไปกับนักเรียน จำกกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดประมำณ 20000 กว่ำบำท ขณะนี้ไม่พอที่จะใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ครูจันทนำ – หลังจำกจัดกิจกรรมวันครบรอบกำรก่อตั้งโรงเรียนเรียบร้อย จะเป็นกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร เวลำ 12.00 น.
เชิญคณะครุ นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทำนอำหำร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร
ได้แจกแผนผังให้กับคณะครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนหน้ำเป็นเวที ตรงกลำงเป็นที่นั่งของนักเรียนและ
แขกผู้มีเกียรติ ด้ำนซ้ำยเป็นของกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ สำระภำษำไทย และกลุ่มสำระสังคม ศิลปะ สุข
ศึกษำ กำรงำนอำชีพ วิทยำศำสตร์ ผลกำรเรียนรู้ชุมชน ฝั่งขวำมือจะเป็นกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ นักเรียน
สำมำรถทำอะไรมำขำย กลุ่มสำระคณิตศำสตร์จะไปต่อโครงงำนควำมน่ำจะเป็น ตำมแผนผังที่แจกให้ มีกำร
แสดงดนตรีและกำรประกวดมิสนิวส์เปเปอร์
ที่ประชุม - รับทรำบ
5.2. การประมวลผลการนิเทึการจัดการเรียนการสอน ประจาปกการึกกาา 255
- ผลโดยรวม
- ปัญหา
- แนวทางปรับปรุง แก้ไข และการพัฒนา
ประธำน - ขอบคุณฝ่ำยวิชำกำรและคณะครูที่ร่วมนิเทศ ให้ฝ่ำยวิชำกำรสรุปผลกำรนิเทศ
ครูจันทนำ - ในกำรนิเทศปีนี้อำจใช้เวลำกระชั้นชิดจนเกินไป ซึ่งตอนนี้คณะครูได้นิเทศแต่ละคู่กันแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งผลทำ
ให้ฝ่ำยวิชำกำรไม่สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินกำรได้ อำจจะสรุปผลได้ก่อนปิดภำคเรียน ซึ่งปัญหำในตอนนี้ คือ
เวลำของผู้นิเทศไม่ตรงกันกับกรรมกำรผู้นิเทศร่วม ซึ่งเป็นปัญหำมำกที่สุดในตอนนี้ อยำกให้คณะครูเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นกำรประเมินในครั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรนิเทศในภำคเรียนหน้ำให้ดีขึ้น
ประธำน - ขอขอบคุณคณะครู และอยำกให้เสนอปัญหำและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรนิเทศ
ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ให้ดำเนินกำรเสร็จก่อนสอบ
ผอ.ปรีชำ - ในส่วนของกำรนิเทศ อยำกให้ผู้นิเทศใช้กำรพูดเพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำและเกิดกำรปรับปรุงที่ดีขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นกำลังให้ผู้ที่ได้รับกำรนิเทศต่อไป
ครูจันทนำ - ในแบบประเมินส่วนท้ำยมีส่วนของข้อเสนอแนะ ข้อดี และส่วนที่ให้ปรับปรุง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอยู่แล้ว
และกำรเซ็นรับทรำบ
ประธำน - ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มีข้อเสนอแนะ รับทรำบ
5.3. การสรุปโครงการ
ครูพิมสิริ - พอดีไปอบรมมำ มีหนังสือมำ เรื่องกำรสรุปโครงกำรของแต่ละโครงกำร เนื่องจำกจะสิ้นปีกำรศึกษำแล้ว
จะมีรูปแบบกำรรำยงำนผล คล้ำยรูปแบบเดิมแล้วต้องรวบรวมส่งเขตพื้นที่กำรศึกษำด้วย เอกสำรจะลงให้ใน
Facebook กลุ่มครูโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม
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ประธำน - เอำเอกสำรลงเว็บโรงเรียนด้วยได้ไหม
ครูพิมสิริ - จะมอบหมำยให้ครูกำญจนำลงให้ ในเดือนมีนำคมจะสิ้นสุดปีกำรศึกษำ อยำกให้ดำเนินกำรสรุปให้แล้วเสร็จ
เขตต้องกำรแค่นี้ ส่วนรูปเล่มเก็บไว้ที่โรงเรียน รวบรวมสรุปทุกโครงกำรแล้วส่งไปที่เขต อีกเรื่องหนึ่งคือกำรยื่น
แบบเก็บภำษี วันที่ 31 มีนำคม 2560 ที่ครูธนวรรณแจกให้
ประธำน - ในเรื่องของโครงกำรเจ้ำของโครงกำรต้องสรุป และโครงกำรใหม่ต้องกำรตำมรูปแบบของทำงเขตพื้นที่จัดให้
ต่อไปกำรใช้เงินต้องเป็นไปตำมแผน ถ้ำไม่ได้ทำแผนไว้ก็จะมีปญ
ั หำในกำรตัดงบโครงกำร
ที่ประชุม - รับทรำบ
5.4. การอบรมการใช้งาน google drive,google form และ DLIT
ครูกำญจนำ – กำรอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครู ในวันที่ 24 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรใช้งำน google drive,google form
และ DLIT กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
ที่ประชุม - รับทรำบ
5.5. วารสารโรงเรียน
ครูกำญจนำ - ในส่วนของวำรสำรโรงเรียนได้แชร์ไว้ให้แต่ละกลุ่มสำระสำมำรถเข้ำไปดูและแก้ไขเพิ่มเติมได้ ส่วนข้อมูลอื่นๆ
ขอในช่วงกลำงเดือนมีนำคม เพื่อจะได้จัดทำรูปเล่มวำรสำรโรงเรียน
ที่ประชุม - รับทรำบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1. การเข้าร่วมประชุมของ ผอ. ปรีชา
ครูวีรชน - ในกำรเข้ำร่วมประชุมของ ผอ.ปรีชำ ทำให้ได้เห็นว่ำกำรประชุมมีควำมรำบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี จึงเห็นว่ำควรให้
ผอ.ปรีชำ เข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง
ประธำน - ในส่วนของ ผอ.ปรีชำ ท่ำนมำร่วมประชุมทุกครั้งไม่เคยขำด
ที่ประชุม - รับทรำบ
6.2. การทัึนึกกาาของนักเรียน
ครูวีรชน - ในกำรทัศนศึกษำของนักเรียนอยำกสอบถำมผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำว่ำเพรำะเหตุใด
ระดับชั้นอื่นที่ไม่ใช่ ม.6 จึงไม่ได้ไปทัศนศึกษำ
ครูไพรงำม – กำรทัศนศึกษำของนักเรียนตำมปกติทุกปีที่เคยจัดมำเป็นเพรำะครูที่ปรึกษำ มีกำรหำรือกันในระดับชั้นของ
ตนเองว่ำจะไปทัศนศึกษำกันที่ไหน เรำปฏิบัติแบบนี้ทุกครั้ง แต่ในครั้งนี้ครูที่ปรึกษำแต่ละห้องไม่ได้มีกำร
พูดคุยกันในส่วนนี้จึงไม่มีจัดกิจกรรมทัศนศึกษำนอกจำกนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้ไปทัศนศึกษำ ณ รัฐสภำ
ประธำน - ในกำรไปทัศนศึกษำทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทุกปี ซึ่งคำดว่ำปีนี้ก็คงเป็นไปตำมเดิม เพรำะครูที่ปรึกษำ
อำจจะยังไม่ได้คุยกับเด็ก
ที่ประชุม - รับทรำบ
6.3. เพลงมาร์ชแม่ปะวิทยาคม
ครูวีรชน - เรื่องเกี่ยวกับเพลงมำร์ชโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม นักเรียนบำงคมที่มำจำกโรงเรียนอื่นได้สอบถำมว่ำโรงเรียนมี
เพลงมำร์ชหรือไม่ จึงฝำกผู้เกี่ยวข้องดูแลในส่วนนี้
ประธำน - เพลงมำร์ชโรงเรียน ฝ่ำยประชำสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ คงต้องสอบถำมฝ่ำยประชำสัมพันธ์ว่ำเพลงมำร์ชหำย
ไปไหน
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ครูภำณุวัฒน์ - ในส่วนของเพลงมำร์ชโรงเรียน วงโยธวำทิตเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้อยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินกำรและ
อำจจะแล้วเสร็จในเทอมหน้ำ
ครูฐำนิช – ในช่วงกำรแสดงควำมไว้อำลัย มีกำรเปิดเพลงเพื่อพ่อจึงทำให้สภำนักเรียนไม่ได้เปิดเพลงมำร์ชโรงเรียนก่อนเข้ำ
แถว จะประสำนสภำนักเรียนให้เปิดเพลงมำร์ชโรงเรียนต่อไป
ประธำน - มีครูท่ำนไหนจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดกำรประชุม ขอขอบคุณคณะครูทุกท่ำนที่เข้ำร่วมกำร
ประชุม
ที่ประชุม - รับทรำบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ....................................... ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำยภำนุพงศ์ กองมณี)

ลงชื่อ ......................................... ผู้ตรวจทำน
(นำงนฤมล วิรำวรรณ)

ลงชื่อ
(นำยมำนิตย์ เมธำนุภำพ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม

