
 

รายงานการประชุมวิสามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
คร้ังที่ 3 /2561 

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ณ ห้องโสตสุนทรีย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น     

****************************************************** 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายคมสันต์ ชุมอภัย 29. นางยุภาพร  พรมแก้วมา 
2. นายกุศล  ประเสริฐไทย 30. นางมลฤดี  บุญเกาะ 
3. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ 31. นางสาวชนัญชิดา   ทองหนองกอย 
4. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์ 32. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  
5. นางสุกัญญา  พลแดง 33. นายนัธทวัฒน์  ราชชารี 
6. นางพิชญ์สินี  ชาวประสา 34. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข 
7. นางสาวมัดชา  ส าราญ 35. นางสาววัชราภรณ ์ แสงพันธ์ 
8. นางสาวยอดหญิง  ศรีอุทธา 36. นางสาวสุพรรณี  แสนจู  
9. นางสุภัทรา   นิธิรุจโรจน ์ 37. นางสาวชนิกานต์  ปนรัตน์ 
10. นายสุทธี  พวงมาลัย 38. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม 
11. นายธารา  ศศิวรกานต์ 39. นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม 
12. นางนงนุช   ฐากุลธเนศ 40. นางสาวรติรส  วรรณ์ค า 
13. นางเณศรา   ยานะสาร 41. นางวสาวอุบลวรรณ  โสภา 
14. นายชัชชัย   พระราช 42. นางสาวภูษณิศา  ภูตาเลิศ 
15. นางสาวเกษร  มโนสัย 43. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร 
16. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา 44. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์ 
17. นางนิตินันท์  รักแพทย์ 45. นางสุกัญญา  เสาร่อน 
18. นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก 46. นางสุนิสา   ส าราญวงษ์ 
19. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา 47. นางรุ่งอรุณ   นนทะโคตร 
20. นางสาวกาญจนา    ศรีคุณ 48. นางศรีสุวรรณ   คนไว 
21. นายกฤษฎา  ลาปะ 49. นายนิกร  สิทธิเลาะ 
22. นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์ 50. นางสาวประครอง  เครือชมภู 
23. นางสาวพรวิลัย  บุญสถิตย์ 51. นางสาวศศิธร  ชาแท่น 
24. นางฉวีวรรณ  ทองแย้ม 52. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง 
25. นางญาณินี  พวงมาลัย 53. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์ 
26. นางเกศราภรณ์  ประเสริฐไทย 54. นายวราวุฒ ิ พลตรี 
27. นางกัณฑิมา  พาลี 55. นางสาวกนกพิชญ์  เสาร่อน 
28. นางวิไลภรณ์  สุขยืน 56. นางกมลวรรณ  สิมมาค า 
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57. นายสังเวียน  หมื่นศรี 90. ว่าที ่ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา 
58. นายสุพัฒน์  เพ่ิมพร 91. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา 
59. นายอุทัย  สรรพสมบัติ 92. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง 
60. นางนกแก้ว  ยอดสุวรรณ 93. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า 
61. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย 94. นายภัทรพงศ์   เยี่ยมยอด 
62. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา 95. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์ 
63. นางจุฬาลักษณ์   การอรุณ 96. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์ 
64. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม 97. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์ 
65. นางสาวแคธริยา  บุญทวี 98. ว่าที ่ร.ต.หญิงสุธิดา   ทองยา 
66. นางสาวจันทร์จิรา  นิยมบุญ 99. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์ 
67. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์ 100. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน ์
68. นางสุพัตรา  จันทวัน 101. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง 
69. นายพรพจน์   นฤมล 102. นางสาวณิพสิกุญช ์ธนาวฒุิธนภูมิ 
70. นางปาลินรดา ศรีคราม 103. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี 
71. นางศิรินประภา  กงชา 104. นางวิยะดา  ปฐพีโชค 
72. นายวรวิทย์  สุดตาสอน 105. นายพิฑูรย์  โสภา 
73. นายยรรยง  ชาญวิรัตน์ 106. นายชูศักดิ์  ปฐพีโชค 
74. นายอนุศักดิ์  ด่านนุกูล 107. นายมนตรี  อาจมนตรี 
75. นางเกษิณี  สุดตาสอน 108. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์ 
76. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์ 109. นายกญพัทธ์  ศรีคราม 
77. นายสายันต์  สิมมา 110. นางจินตนา  เถาว์เมฆ 
78. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา 111. นายวิระ  วรรณสิงห์ 
79. นายปรมะ  วอหา 112. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห์ 
80. นายประหยัด  ศิริจันทร์  113. นายกฤษฏ์  ภัทรนุกูลกิจ 
81. นางสาวชิดนภา  ศรียา  114. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์ 
82. นายไพบูลย์  มุมอ่อน  115. นายพิชิตชัย   มโนสัย 
83. นายสมพร  รัตนวัตร์  116. นางปิยวรรณ   พระราช 
84. นายมีรัตน์  ฆ้องค า  117. นางสาวสมนึก   สิมพงษ์ 
85. นางดุษฎี  แสนหล้า  118. ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา 
86. นางเอ้ืองบุษบา   ช านาญพล  119. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า 
87. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์   120. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง 
88. นางจันทร์ฉาย  รัตนวัตร ์ 121. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า 
89. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร 122. นายอนุชิต  ผลภิญโญ 
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123. นางสาวศมนกานต์  ค ามูล 131. นายสุวิทย ์ แดนสีแก้ว 
124. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า 132. นายภาสกร  ภูมิเวียงศร ี
125. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์ 133. นายกองทรัพย์  งอบค า 
126. นางวรรณกร  สุวรรณรอ 134. นายพรชัย  เก่งกว่าสงิห ์
127. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี 135. นางสาวอาริสา หาญวระ 
128. นายต้นตระกูล  จิตรัตน์พิพัฒน์ 136. นางรชัวัล  ผิวโพธิ ์
129. นายรตัน์พงษ ์ วงษ์สิงห ์ 137. นางสาวเอื้อมเดือน  น้อยแดง 
130. นายประยูร  หารโสภา   

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  

1. นายแวง  พลบุรี ป่วย 
2. นายสาคร  ช านาญพล ขออนุญาต 
3. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ   ขออนุญาต 
4. นายธนเดช  ศิริสุนทร ขออนุญาต 
5. นางมาลัยกาญจน์  รามปาน ขออนุญาต 
6. นายอธิวัต  วโรพัฒน์ ขออนุญาต 
7. นางปราณี  วโรพัฒน์ ขออนุญาต 
8. นางสาวอภิสมัย   เศษแหม่ง ไปราชการ 
9. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน ลาคลอด 
10. นางสาวผกามาศ  อุ่นสา ลากิจ 
11. นายวีรวัฒน ์ แสนจันทร์ฮาม ไม่ทราบสาเหตุ 
12. นางพิชญา  หัสจรรย ์ ลาป่วย 
13. นายประสาท  เรืองฤทธิ ์ ไปราชการ 
14. นายวฒุิภัทร  เทพไกรวัล ไปราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 - 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
นายคมสันต์  ชุมอภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตเวียงเรือค า เพ่ือสนองนโยบาย
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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1.2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษได้แก่  
 1) นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 
 2) นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา  เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 

3) ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา   ทองยา    เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
4) นายสายันต์  สิมมา   เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

1.3 ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสร้างรั้วโรงเรียน            
บ้านค าบง ตามก าลังศรัทธา 

1.4 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยแต่ละกลุ่ม
สาระฯ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหาร กลุ่มสาระฯ ละ 3,000 บาท ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง 

1.5 ครูคนใดมีความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถขอค าปรึกษาจากผู้อ านวยการได้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2561 และได้แจ้งใน
เว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ครูเข้าดูในเว็บไซต์ของโรงเรียน หากมีการแก้ไขให้แจ้ง นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ  

4.1 กลุ่มบริหารทั่วไป (รองผู้อ านวยการกุศล ประเสริฐไทย) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4.1.1 การขอเข้าอาศัยในบ้านพักครู 
 ขอให้ครูที่มีบ้านพักอยู่ในเขตอ าเภอภูเวียงท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการเพ่ือคืนบ้านพักครูให้แล้ว

เสร็จภายในภาคเรียนที่ 2/2561 และขอให้คณะครูที่อาศัยอยู่ในบ้านพักครูช่วยกันดูแลบ้านพักเรื่องความสะอาด เป็น
ระเบียบรวมถึงการใช้ไฟฟ้าเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 

 
4.2 กลุ่มบริหารวิชาการ (รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 4.2.1 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน 
  ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของสมรรถนะที่ส าคัญส าหรับครู 12 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพตามลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ ทีมบริหารวิชาการได้
ระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมคะแนน O-NET เป็นแผน
ระยะเร่งด่วนใช้ในภาคเรียนที่ 2/2561  
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4.3 กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ (รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
แผนและงบประมาณ  

ไม่มี 
 

4.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  (รองผู้อ านวยการแวง พลบุรี) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ไม่มี 
 
       4.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายสาคร ช านาญพล) ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการเบื้องต้นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
 08.30 น. – 10.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธียกฉัตรพระพุทธรูป 

10.30 น. – 12.00 น. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนประจ าชั้นรับประทานอาหารร่วมกัน 
 13.00 น. – 16.30 น. เรียนตามปกติ 

16.30 น. เป็นต้นไป คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                                              
ในรูปแบบการแต่งกายโบฮีเมี่ยน  

แต่ละกลุ่มสาระฯได้งบประมาณสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มในงาน กลุ่มสาระฯละ 3,000 บาท รายการ
อาหารของแต่ละกลุ่มสาระฯที่จะน ามาในวันงาน เป็นดังนี้ 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการอาหาร/เครื่องดื่ม 
1 ภาษาต่างประเทศ ผลไม้ น้ าพั๊นซ์ 
2 วิทยาศาสตร์ ย าลูกชิ้นนิ่ง 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียว ปลาทอด 
4 คณิตศาสตร์ แหนมคลุก ปอเปี๊ยะ 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา ลาบก้อย ย่างหัน 
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ย ารวม บาบีคิว 
7 ภาษาไทย หมูย่าง  น้ าจิ้ม 
8 ศิลปะ  กับแกล้ม 

 
 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 

 
 




