รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครั้งที่ 8/2561
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องโสตสุนทรีย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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นายกุศล ประเสริฐไทย
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
นายแวง พลบุรี
นายสาคร ชานาญพล
นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
นางสาวเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์
นางสุกัญญา พลแดง
นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
นางพิชญ์สินี ชาวประสา
นางสาวมัดชา สาราญ
นางยอดหญิง ไลออน
นายอธิวัต วโรพัฒน์
นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน์
นายสุทธี พวงมาลัย
นายธารา ศศิวรกานต์
นางนงนุช ฐากุลธเนศ
นางเณศรา ยานะสาร
นายชัชชัย พระราช
นางสาวเกษร มโนสัย
นางศิรินประภา กงชา
นางสาวรัชนีพร พลเทพา
นางนิตินันท์ รักแพทย์
นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
นางสาวกาญจนา ศรีคุณ
นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
นางสาวผกามาศ อุ่นสา
นางสาวพรวิลัย บุญสถิตย์
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นางฉวีวรรณ ทองแย้ม
นางญาณินี พวงมาลัย
นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย
นางกัณฑิมา พาลี
นางวิไลภรณ์ สุขยืน
นางยุภาพร พรมแก้วมา
นางมลฤดี บุญเกาะ
นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
นางมาลัยกาญจน์ รามปาน
นายนัธทวัฒน์ ราชชารี
นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
นางสาวชนิกานต์ ปนรัตน์
นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
นางสาวภูษณิศา ภูตาเลิศ
นางอรพินท์ จิตรัตน์พิพัฒน์
นางปราณี วโรพัฒน์
นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
นางศรีสุวรรณ คนไว
นางสาวประครอง เครือชมภู
นางสาวศศิธร ชาแท่น
นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
นางสาวกนกพิชญ์ เสาร่อน
นายสังเวียน หมื่นศรี
นายสุพัฒน์ เพิ่มพร
นางทิวาวรรณ หล้าอภัย
นางสาวณัฏฐินี ลีปา
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นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
นางอุบลวรรณ พรรณขาม
นางสาวแคธริยา บุญทวี
นายธนเดช ศิริสุนทร
นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
นางสุพัตรา จันทวัน
นายพรพจน์ นฤมล
นายวรวิทย์ สุดตาสอน
นายยรรยง ชาญวิรัตน์
นายอนุศักดิ์ ด่านนุกูล
นางเกษิณี สุดตาสอน
นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
นายสายันต์ สิมมา
นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
นายวุฒิพงษ์ จันทรศิริ
นายประหยัด ศิริจันทร์
นางสาวชิดนภา ศรียา
นายสมพร รัตนวัตร์
นายมีรัตน์ ฆ้องคา
นางดุษฎี แสนหล้า
นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
นางยุวดี จันทร์โพธิ์
นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์
นางนิตยาพร กินบุญ
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ว่าที่ ร.อ. เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
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นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน
นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา ทองยา
นายวีรชัย ทิพยอาสน์
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
นางพิชญา หัสจรรย์
นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี
นางวิยะดา ปฐพีโชค
นายพิฑูรย์ โสภา
นายชูศักดิ์ ปฐพีโชค
นายมนตรี อาจมนตรี
นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
นางจินตนา เถาว์เมฆ
นายวิระ วรรณสิงห์
นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
นายพิชิตชัย มโนสัย
นางปิยวรรณ พระราช
นางสาวสมนึก สิมพงษ์
นายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
นางสาววัชรา หงษ์เวียง
นางพักตร์วิภา พาเบ้า
นายอนุชิต ผลภิญโญ
นางสาวศมนกานต์ คามูล
นางสาวปวิตา ดรหลักคา
นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
นางวรรณกร สุวรรณรอ
นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
นายต้นตระกูล จิตรัตน์พิพัฒน์

นายประสาท เรืองฤทธิ์
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นายรัตน์พงษ์ วงษ์สิงห์
นายประยูร หารโสภา
นายสุวิทย์ แดนสีแก้ว
นายภาสกร ภูมิเวียงศรี
นายพรชัย เก่งกว่าสิงห์
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นางสาวอาริสา หาญวระ
นายกองทรัพย์ งอบคา
นางรัชวัล ผิวโพธิ์
นางสาวเอื้อมเดือน น้อยแดง

ผู้ไม่มาประชุม
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นายคมสันต์ ชุมอภัย
นายไพบูลย์ มุมอ่อน
นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ
นางกมลวรรณ สิมมาคา
นางสุกัญญา เสาร่อน
นางสุนิสา สาราญวงษ์
นายกญพัทธ์ ศรีคราม
นายนิกร สิทธิเลาะ
นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
นางสาวจันทร์จิรา นิยมบุญ
นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์
นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ
นางสาวสุพรรณี แสนจู
นายอุทัย สรรพสมบัติ
นางปาลินรดา ศรีคราม

นายวุฒิภัทร เทพไกรวัล

ไปราชการ
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ลาคลอด
ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
2) ดร.นิตยาพร กินบุญ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ พ.ศ. 2561 (แบบเปอร์เซน) ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก วันที่ 26 กันยายน 2561 ตามกฎ ก.ค.ศ. ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป (เลื่อนวันที่ 1 เมษายน 2562)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 และได้แจ้งใน
เว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ครูเข้าดูในเว็บไซต์ของโรงเรียน หากมีการแก้ไขให้แจ้ง นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 กลุ่มบริหารทั่วไป (รองผู้อานวยการกุศล ประเสริฐไทย)
4.1.1 ประตูโรงเรียนฝั่งทิศตะวันออกปิดเวลา 21.00 น. หากเข้า-ออกหลังเวลาดังกล่าวต้องแจ้งยามเพื่อเปิดให้
4.1.2 ห้องนอนเวรยามติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้ว เมื่อครูชายมาอยู่เวรยามในช่วงเวลากลางคืน ควรนอนพัก
ในห้องที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ให้
4.1.3 คาสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ในส่วนของผู้ตรวจเวรที่เป็นชื่อรองผู้อานวยการพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา ให้แก้ไข
เป็นชื่อรองผู้อานวยการ แวง พลบุรี และให้ตัดชื่อ ดร.นิตยาพร กินบุญ ออกจากคาสั่ง
4.1.4 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม
เอนกประสงค์เทศบาลตาบลภูเวียง ครูที่สนใจสามารถไปร่วมบริจาคได้ในวันเวลาดังกล่าว
4.2 กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ (รองผู้อานวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ)
4.2.1 ปัญหาการล้างหนี้ใบยืมเงินส่วนราชการ หากครูต้องทาเรื่องยืม/เบิกเงินจากโรงเรียน ให้ดาเนินการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากช่วงนี้ผู้อานวยการไปราชการนอกเขตพื้นที่เป็นเวลาหลายวัน สาหรับครูที่ยังค้างใบยืมเงิน
ของโรงเรียนและบางท่านเลยกาหนดเวลาล้างหนี้แล้ว ให้รีบดาเนินการให้เรียบร้อยหากมีปัญหาให้มาหารือกับเจ้าหน้าที่การเงิน
4.2.2 การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน
ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมิ่งเมือง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
4.2.3 มอบหมายเจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ท่านร่วมรับฟังข้อมูล กบข. ในวันที่
5-7 พฤศจิกายน 2561
4.2.4 การเข้าร่วมงาน WCSS ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ซึง่
โรงเรียนต้องนาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ได้แก่ โครงงาน IS และ Best Practice โดยครูวัชรา
หงษ์เวียง เป็นประธานดาเนินงานในส่วนของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

-5–
4.2.5 การรายงานการชารุดเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยของอาคารแนะแนว มอบหมายให้ครูอภิสมัย
เป็นผู้รับผิดชอบทาหนังสือราชการแจ้งไปยังที่ว่าการอาเภอภูเวียงและเทศบาลตาบลภูเวียง
4.2.6 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปเขียนเอกสาร พ.2 เบิกพวงมาลาและประสานร้านดอกไม้เพื่อนามาใช้
ประกอบพิธีในวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2561
4.3 กลุ่มบริหารวิชาการ (รองผู้อานวยการพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
4.3.1 การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561
1) ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แผนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2) การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยในชั่วโมงที่ 1 จัดห้องเรียน
ทาความสะอาด พบครูที่ปรึกษา แจกตารางเรียน ลงทะเบียนเรียนในคาบเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอนตามตารางสอน
ตามปกติ
4.3.2 การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามตารางการแข่งขันสถานที่
แข่งขันที่ประกาศให้ทราบแล้วนั้น ขอให้ทุกกิจกรรมดาเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด
4.3.3 การคัดเลือกผลงานและเวทีศักยภาพของนักเรียน (IS) โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ปี 2559-2560 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ
โรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปนาเสนอผลงานและเวทีศักยภาพ (IS) ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ไปจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานเช่นกัน
4.3.4 การจัดค่ายดาราศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 2-4
พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษและห้อง
โครงการพิเศษ จานวน 120 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จานวน 30 คน
4.3.5 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ขอเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการ
เรียนการสอนและด้านการการบริหารจัดการกับโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
4.3.6 ขอให้ครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้าแถวร่วมกับนักเรียนอย่างพร้อมเพรียงในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
4.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (รองผู้อานวยการแวง พลบุรี) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4.4.1 นักเรียนชั้น ม.4/1 - ม.4/4 เข้าร่วมกิจกรรม to be number one ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ที่ว่าการอาเภอภูเวียง
4.4.2 ให้สรรหาตาแหน่งหัวหน้าระดับชั้นแทน ดร.นิตยาพร กินบุญ
4.4.3 ขอเชิญชวนครูมาทางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกัน
4.5 กลุ่มบริหารบุคคล (นายสาคร ชานาญพล) ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี

