รายงานการประชุมวิสามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครั้งที่ 3 /2561
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องโสตสุนทรีย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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นายคมสันต์ ชุมอภัย
นายกุศล ประเสริฐไทย
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
นางสาวเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์
นางสุกัญญา พลแดง
นางพิชญ์สินี ชาวประสา
นางสาวมัดชา สาราญ
นางสาวยอดหญิง ศรีอุทธา
นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน์
นายสุทธี พวงมาลัย
นายธารา ศศิวรกานต์
นางนงนุช ฐากุลธเนศ
นางเณศรา ยานะสาร
นายชัชชัย พระราช
นางสาวเกษร มโนสัย
นางสาวรัชนีพร พลเทพา
นางนิตินันท์ รักแพทย์
นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
นางสาวกาญจนา ศรีคุณ
นายกฤษฎา ลาปะ
นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์
นางสาวพรวิลัย บุญสถิตย์
นางฉวีวรรณ ทองแย้ม
นางญาณินี พวงมาลัย
นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย
นางกัณฑิมา พาลี
นางวิไลภรณ์ สุขยืน
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นางยุภาพร พรมแก้วมา
นางมลฤดี บุญเกาะ
นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
นายนัธทวัฒน์ ราชชารี
นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
นางสาวสุพรรณี แสนจู
นางสาวชนิกานต์ ปนรัตน์
นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
นางสาวจีรนันท์ ภาคพรหม
นางสาวรติรส วรรณ์คา
นางวสาวอุบลวรรณ โสภา
นางสาวภูษณิศา ภูตาเลิศ
นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
นางอรพินท์ จิตรัตน์พิพัฒน์
นางสุกัญญา เสาร่อน
นางสุนิสา สาราญวงษ์
นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
นางศรีสุวรรณ คนไว
นายนิกร สิทธิเลาะ
นางสาวประครอง เครือชมภู
นางสาวศศิธร ชาแท่น
นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
นายวราวุฒิ พลตรี
นางสาวกนกพิชญ์ เสาร่อน
นางกมลวรรณ สิมมาคา
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นายสังเวียน หมื่นศรี
นายสุพัฒน์ เพิ่มพร
นายอุทัย สรรพสมบัติ
นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ
นางทิวาวรรณ หล้าอภัย
นางสาวณัฏฐินี ลีปา
นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
นางอุบลวรรณ พรรณขาม
นางสาวแคธริยา บุญทวี
นางสาวจันทร์จิรา นิยมบุญ
นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
นางสุพัตรา จันทวัน
นายพรพจน์ นฤมล
นางปาลินรดา ศรีคราม
นางศิรินประภา กงชา
นายวรวิทย์ สุดตาสอน
นายยรรยง ชาญวิรัตน์
นายอนุศักดิ์ ด่านนุกูล
นางเกษิณี สุดตาสอน
นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
นายสายันต์ สิมมา
นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
นายปรมะ วอหา
นายประหยัด ศิริจันทร์
นางสาวชิดนภา ศรียา
นายไพบูลย์ มุมอ่อน
นายสมพร รัตนวัตร์
นายมีรัตน์ ฆ้องคา
นางดุษฎี แสนหล้า
นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
นางยุวดี จันทร์โพธิ์
นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
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ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา ทองยา
นายวีรชัย ทิพยอาสน์
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
นางสาวณิพสิ กุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ

นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี
นางวิยะดา ปฐพีโชค
นายพิฑูรย์ โสภา
นายชูศักดิ์ ปฐพีโชค
นายมนตรี อาจมนตรี
นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
นายกญพัทธ์ ศรีคราม
นางจินตนา เถาว์เมฆ
นายวิระ วรรณสิงห์
นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
นายพิชิตชัย มโนสัย
นางปิยวรรณ พระราช
นางสาวสมนึก สิมพงษ์
ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
นางสาววัชรา หงษ์เวียง
นางพักตร์วิภา พาเบ้า
นายอนุชิต ผลภิญโญ
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นางสาวศมนกานต์ คามูล
นางสาวปวิตา ดรหลักคา
นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
นางวรรณกร สุวรรณรอ
นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
นายต้นตระกูล จิตรัตน์พิพัฒน์

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

ผู้ไม่มาประชุม
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นายแวง พลบุรี
นายสาคร ชานาญพล
นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
นายธนเดช ศิริสุนทร
นางมาลัยกาญจน์ รามปาน
นายอธิวัต วโรพัฒน์
นางปราณี วโรพัฒน์
นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน
นางสาวผกามาศ อุ่นสา
นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
นางพิชญา หัสจรรย์

นายประสาท เรืองฤทธิ์
นายวุฒิภัทร เทพไกรวัล

ป่วย
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ไปราชการ
ลาคลอด
ลากิจ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ดาเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตเวียงเรือคา เพื่อสนองนโยบาย
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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1.2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชานาญการและชานาญการพิเศษได้แก่
1) นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
2) นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
3) ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา ทองยา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
4) นายสายันต์ สิมมา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
1.3 ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน
บ้านคาบง ตามกาลังศรัทธา
1.4 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยแต่ละกลุ่ม
สาระฯ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหาร กลุ่มสาระฯ ละ 3,000 บาท ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
1.5 ครูคนใดมีความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขอคาปรึกษาจากผู้อานวยการได้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2561 และได้แจ้งใน
เว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ครูเข้าดูในเว็บไซต์ของโรงเรียน หากมีการแก้ไขให้แจ้ง นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 กลุ่มบริหารทั่วไป (รองผู้อานวยการกุศล ประเสริฐไทย) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
4.1.1 การขอเข้าอาศัยในบ้านพักครู
ขอให้ครูที่มีบ้านพักอยู่ในเขตอาเภอภูเวียงทาบันทึกข้อความถึงผู้อานวยการเพื่อคืนบ้านพักครูให้แล้ว
เสร็จภายในภาคเรียนที่ 2/2561 และขอให้คณะครูที่อาศัยอยู่ในบ้านพักครูช่วยกันดูแลบ้านพักเรื่องความสะอาด เป็น
ระเบียบรวมถึงการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
4.2 กลุ่มบริหารวิชาการ (รองผู้อานวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
4.2.1 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน
ครูต้องตระหนักถึงความสาคัญของสมรรถนะที่สาคัญสาหรับครู 12 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพตามลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ ทีมบริหารวิชาการได้
ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มคะแนน O-NET เป็นแผน
ระยะเร่งด่วนใช้ในภาคเรียนที่ 2/2561
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4.3 กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ (รองผู้อานวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
แผนและงบประมาณ
ไม่มี
4.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (รองผู้อานวยการแวง พลบุรี) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ไม่มี
4.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายสาคร ชานาญพล) ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการเบื้องต้นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม วันที่ 28 ธันวาคม 2561
08.30 น. – 10.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธียกฉัตรพระพุทธรูป
10.30 น. – 12.00 น. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนประจาชั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น. – 16.30 น. เรียนตามปกติ
16.30 น. เป็นต้นไป คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ในรูปแบบการแต่งกายโบฮีเมี่ยน
แต่ละกลุ่มสาระฯได้งบประมาณสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มในงาน กลุ่มสาระฯละ 3,000 บาท รายการ
อาหารของแต่ละกลุ่มสาระฯที่จะนามาในวันงาน เป็นดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาไทย
ศิลปะ

รายการอาหาร/เครื่องดื่ม
ผลไม้ น้าพั๊นซ์
ยาลูกชิ้นนิ่ง
ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียว ปลาทอด
แหนมคลุก ปอเปี๊ยะ
ลาบก้อย ย่างหัน
ยารวม บาบีคิว
หมูย่าง น้าจิ้ม
กับแกล้ม

