รายงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครั้งที่ 1 / 2562
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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ผู้มาประชุม
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นายคมสันต์ ชุมอภัย
นายกุศล ประเสริฐไทย
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
นายสาคร ชานาญพล
นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
นางสาวเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์
นางสุกัญญา พลแดง
นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
นางพิชญ์สินี ชาวประสา
นางสาวมัดชา สาราญ
นางสาวสุพัตรา แท่งเงิน
นางสาวยอดหญิง ศรีอุทธา
นายอธิวัต วโรพัฒน์
นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน์
นายธารา ศศิวรกานต์
นางนงนุช ฐากุลธเนศ
นางเณศรา ยานะสาร
นายชัชชัย พระราช
นางสาวเกษร มโนสัย
นางศิรินประภา กงชา
นางสาวรัชนีพร พลเทพา
นางนิตินันท์ รักแพทย์
นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
นางสาวกาญจนา ศรีคุณ
นายกฤษฎา ลาปะ
นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์
นางสาวผกามาศ อุ่นสา
นางฉวีวรรณ ทองแย้ม
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นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย
นางกัณฑิมา พาลี
นางวิไลภรณ์ สุขยืน
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
นางปราณี วโรพัฒน์
นางสุกัญญา เสาร่อน
นางสุนิสา สาราญวงษ์
นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
นางศรีสุวรรณ คนไว
นางสาวประครอง เครือชมภู
นางสาวศศิธร ชาแท่น
นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
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นายวราวุฒิ พลตรี
นางสาวกนกพิชญ์ เสาร่อน
นางกมลวรรณ สิมมาคา
นายสังเวียน หมื่นศรี
นายสุพัฒน์ เพิ่มพร
นายอุทัย สรรพสมบัติ
นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ
นางทิวาวรรณ หล้าอภัย
นางสาวณัฏฐินี ลีปา
นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
นางอุบลวรรณ พรรณขาม
นางสาวแคธริยา บุญทวี
นางสาวจันทร์จิรา นิยมบุญ
นายธนเดช ศิริสุนทร
นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
นางสุพัตรา จันทวัน
นายพรพจน์ นฤมล
นายวรวิทย์ สุดตาสอน
นายยรรยง ชาญวิรัตน์
นายอนุศักดิ์ ด่านนุกูล
นางเกษิณี สุดตาสอน
นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
นายสายันต์ สิมมา
นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
นายปรมะ วอหา
นายประหยัด ศิริจันทร์
นางสาวชิดนภา ศรียา
นายไพบูลย์ มุมอ่อน
นายสมพร รัตนวัตร์
นายมีรัตน์ ฆ้องคา
นางดุษฎี แสนหล้า
นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
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นางยุวดี จันทร์โพธิ์
นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน
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
นางจินตนา เถาว์เมฆ
นายวิระ วรรณสิงห์
นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
นายพิชิตชัย มโนสัย
นางปิยวรรณ พระราช
นางสาวสมนึก สิมพงษ์
ว่าที่ รต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
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นางสาววัชรา หงษ์เวียง
นางพักตร์วิภา พาเบ้า
นายอนุชิต ผลภิญโญ
นางสาวศมนกานต์ คามูล
นางสาวปวิตา ดรหลักคา
นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
นางวรรณกร สุวรรณรอ
นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
นายต้นตระกูล จิตรัตน์พิพัฒน์

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

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

นายประสาท เรืองฤทธิ์
นายรัตน์พงษ์ วงษ์สิงห์

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุทธี พวงมาลัย
นางญาณินี พวงมาลัย
นางมาลัยกาญจน์ รามปาน
นายกญพัทธ์ ศรีคราม
นายนิกร สิทธิเลาะ
นางพิชญา หัสจรรย์
นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
นางปาลินรดา ศรีคราม

ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ขออนุญาต
ลากิจ
ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ดาเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เชิญชวนคณะครูร่วมใจใส่เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม
2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง
1.2 ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
1.3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 จะมีคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
มาศึกษาดูงานและทัศนะศึกษาที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

-4ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 กลุ่มบริหารทั่วไป (รองผู้อานวยการกุศล ประเสริฐไทย)
3.1.1 การอาศัยในบ้านพักครู เมื่อคุณครูธารา ศศิวรกานต์ คืนบ้านพักครูแล้ว จะจัดสรรให้ครูที่แจ้งความประสงค์เข้ามา
อาศัยในบ้านพักครูตามลาดับ
3.1.2 ครูที่อาศัยในบ้านพักครูให้โยกสวิตซ์ไฟลงไว้ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง
3.1.3 ครูที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2562
3.2 กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ (รองผู้อานวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ)
3.2.1 การทาความเข้าใจเรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนเพื่อรับมอบตัวนักเรียน
3.2.2 การส่ง Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน การมอบหมาย/การประเมินโครงการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กลุ่มงาน
3.2.3 การเตรียมกิจกรรม / โครงการเพื่อนาเข้าประชุมวางแผนงบประมาณประจาปี 2562 โดยให้ศึกษาจุดเน้นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แก่ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
3.3 กลุ่มบริหารวิชาการ (รองผู้อานวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ)
3.3.1 สัปดาห์การสอนซ่อมเสริมเพื่อดูแลคะแนนการวัดและประเมิน K P A C ก่อนปลายภาคให้นักเรียนระหว่างวันที่
4-7 มีนาคม 2562
3.3.2 มอบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดูแลคุณภาพการส่งข้อสอบปลายภาคอิงมาตรฐาน
3.3.3 การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.3.4 การรายงานสถิตินักเรียนขาดเรียน (มส.)
3.3.5 การเปิดให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
2 เมษายน พ.ศ. 2562
3.3.6 คุณครูที่ให้นักเรียนติด 0 ร มส. ต้องสามารถให้นักเรียนมาติดต่อแก้ไขได้
3.3.7 มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดาเนินการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการวิเคราะห์หลักสูตร
จับคู่คุณครูที่สอนในรหัสวิชาเดียวกันพร้อมส่งรายชื่อที่วิชาการตลอด 2 ภาคเรียน
3.3.8 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งชื่อครูพร้อม Profile ของครูผู้ได้รับการจัดให้สอนห้องเรียนโครงการและห้องพิเศษ
3.3.9 ปฏิทินวิชาการช่วงก่อนปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 (การส่งแผนการสอนเน้นส่งรายสัปดาห์)
3.3.10 ให้งานแนะแนวตรวจสอบทุนการศึกษาที่มีและประสานรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียน 4.00 กับวิชาการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเสนอชื่อรับทุนการศึกษา
3.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (รองผู้อานวยการเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ)
3.4.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
3.4.2 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561 (รายละเอียดคุณครูยรรยง ชาญวิรัตน์)
3.4.3 คู่มือการกากับติดตามการจัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้คุณครูศึกษาเพื่อนามาใช้ใน
การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
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3.4.4 การทางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ใช้คู่มือเล่มเดิมที่เคยแจกสาหรับครูที่มาใหม่มอบหมายคุณครูยรรยง
ชาญวิรัตน์ ได้จัดหาให้
3.4.5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สานักงานอยู่ที่จุดเดียวคือโซนหน้าโรงเรียน ขณะนี้กาลังดาเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม
ติดต่อประสานงาน ประกอบด้วยงานเลขานุการ งานระเบียบวินัย และงานอื่นๆ ส่วนงานระบบดูแลนักเรียนที่เป็นระบบเอกสาร
ต่างๆ งานแนะแนวจะได้รับผิดชอบรับนักเรียนที่ถูกส่งต่อจากงานกิจการนักเรียนกรณีเป็นนักเรียนกลุ่มที่ต้องทาการศึกษาเป็น
รายบุคคลด้วย
3.4.6 การปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ในช่วงนี้จะมีคาสั่งการปฏิบัติงานแยกแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นงานในสานักงานเวรประจาวัน งานกวดขันระเบียบวินัย งานหัวหน้า
ระดับ งานครูที่ปรึกษา งานยาเสพติด งานจราจรและความปลอดภัย ขอให้คุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
3.4.7 ขอขอบคุณ คุณครูที่ปรึกษาที่ดูแลและเช็คนักเรียนเรื่องการมาเข้าแถวร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งได้มีการเช็คและ
รายงานผ่านหัวหน้าระดับชั้นมาที่ฝ่ายบริหารแล้วและขั้นต่อไปจะได้จัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมให้กับนักเรียนที่ไม่มาเข้าแถว
การทางานประสานกันระหว่างคุณครูที่ปรึกษากับหัวหน้าระดับขอให้แต่ละระดับชั้นปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอ ร่วมด้วย
ช่วยกันแก้ไขปัญหา หัวหน้าระดับต้องทราบข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนของแต่ละห้องให้ละเอียดแล้วรายงานอย่างเป็นระบบมาที่
ฝ่ายบริหาร โดยผ่านผู้ช่วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และมาที่ผู้อานวยการตามลาดับ
3.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายสาคร ชานาญพล ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
3.5.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการแจกแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ได้แจกไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
แล้ว และได้กาหนดให้ส่งคืนที่กลุ่มงานบริหารบุคคลภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 นั้น ขอเลื่อนเป็นส่งภายในวันที่ 15 มี นาคม
2562 โดยให้ คณะครู และบุ คลากรทางการศึกษาได้เพิ่มเติมรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ล ะตัว ชี้วัด (ตามตัว อย่างเอกสาร
หมายเลข 1)
3.5.2 การไปทัศนศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ระหว่างวันที่ 28-30
เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพู ชา โดยออกเดินทางวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 03.00 น. ครูท่านใดที่มีความ
ประสงค์ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาต้องจ่ายเงินเป็นค่าเดินทางพร้อมที่พักท่านละ 2,500 บาท และโรงเรียนจะจ่ายสมทบให้
2,500 บาท ส่วนข้าราชการครูผู้ที่จ ะเกษีย ณอายุราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้ครูที่มีความประสงค์จะเดินทางไป
ทัศนศึกษาส่งสาเนาหนังสือเดินทางที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพราะต้องทาเรื่องขออนุญาตไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
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(นางสาวชุลีวรรณ สุขโข)
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางมลฤดี บุญเกาะ)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจินตนา เถาว์เมฆ)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสาคร ชานาญพล)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

