
 
รายงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ประชุมก่อนปิดภาคเรียน) 

ครั้งที่  2 / 2562 
วันพุธ ที ่10 เมษายน พ.ศ. 2562     เวลา 09.00 น.      

ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
****************************************************** 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายคมสันต์ ชุมอภัย 29. นางกัณฑิมา  พาลี 
2. นายกุศล  ประเสริฐไทย 30. นางวิไลภรณ์  สุขยืน 
3. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ 31. นางยุภาพร  พรมแก้วมา 
4. นายสาคร  ช านาญพล 32. นางมลฤดี  บุญเกาะ 
5. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ   33. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  
6. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์ 34. นายนัธทวัฒน์  ราชชารี 
7. นางสุกัญญา  พลแดง 35. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข 
8. นางสาวอภิสมัย   เศษแหม่ง 36. นางสาววัชราภรณ ์ แสงพันธ์ 
9. นางพิชญ์สินี  ชาวประสา 37. นางสาวสุพรรณี  แสนจู  
10. นางสาวมัดชา  ส าราญ 38. นางสาวชนิกานต์  ปนรัตน์ 
11. นางสาวสุพัตรา แท่งเงิน 39. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม 
12. นางสาวยอดหญิง  ศรีอุทธา 40. นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม 
13. นายอธิวัต  วโรพัฒน์ 41. นางสาวรติรส  วรรณ์ค า 
14. นางสุภัทรา   นิธิรุจโรจน ์ 42. นางวสาวอุบลวรรณ  โสภา 
15. นายธารา  ศศิวรกานต์ 43. นางสาวภูษณิศา  ภูตาเลิศ 
16. นางนงนุช   ฐากุลธเนศ 44. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร 
17. นางเณศรา   ยานะสาร 45. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์ 
18. นายชัชชัย   พระราช 46. นางปราณี  วโรพัฒน์ 
19. นางสาวเกษร  มโนสัย 47. นางสุกัญญา  เสาร่อน 
20. นางศิรินประภา  กงชา 48. นางสุนิสา   ส าราญวงษ์ 
21. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา 49. นางรุ่งอรุณ   นนทะโคตร 
22. นางนิตินันท์  รักแพทย์ 50. นางศรีสุวรรณ   คนไว 
23. นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก 51. นางสาวประครอง  เครือชมภู 
24. นางสาวกาญจนา    ศรีคุณ 52. นางสาวศศิธร  ชาแท่น 
25. นายกฤษฎา  ลาปะ 53. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง 
26. นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์ 54. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์ 
27. นางสาวผกามาศ  อุ่นสา 55. นายวราวุฒ ิ พลตรี 
28. นางเกศราภรณ์  ประเสริฐไทย 56. นางสาวกนกพิชญ์  เสาร่อน 
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57. นางกมลวรรณ  สิมมาค า 90. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร 
58. นายสังเวียน  หมื่นศรี 91. ว่าที ่ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา 
59. นายสุพัฒน์  เพ่ิมพร 92. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา 
60. นายอุทัย  สรรพสมบัติ 93. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง 
61. นางนกแก้ว  ยอดสุวรรณ 94. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า 
62. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย 95. นายภัทรพงศ์   เยี่ยมยอด 
63. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา 96. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์ 
64. นางจุฬาลักษณ์   การอรุณ 97. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์ 
65. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม 98. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน 
66. นางสาวแคธริยา  บุญทวี 99. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์ 
67. นางสาวจันทร์จิรา  นิยมบุญ 100. ว่าที ่ร.ต.หญิงสุธิดา   ทองยา 
68. นายธนเดช  ศิริสุนทร 101. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์ 
69. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์ 102. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน ์
70. นางสุพัตรา  จันทวัน 103. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง 
71. นายพรพจน์   นฤมล 104. นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ 
72. นายวรวิทย์  สุดตาสอน 105. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี 
73. นายยรรยง  ชาญวิรัตน์ 106. นางวิยะดา  ปฐพีโชค 
74. นายอนุศักดิ์  ด่านนุกูล 107. นายพิฑูรย์  โสภา 
75. นางเกษิณี  สุดตาสอน 108. นายชูศักดิ์  ปฐพีโชค 
76. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์ 109. นายมนตรี  อาจมนตรี 
77. นายสายันต์  สิมมา 110. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน ์
78. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา 111. นางจินตนา  เถาว์เมฆ 
79. นายวีรวัฒน ์ แสนจันทร์ฮาม 112. นายวิระ วรรณสิงห์ 
80. นายปรมะ  วอหา 113. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห์ 
81. นายประหยัด  ศิริจันทร์  114. นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ 
82. นางสาวชิดนภา  ศรียา  115. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์ 
83. นายไพบูลย์  มุมอ่อน  116. นายพิชิตชัย มโนสัย 
84. นายสมพร  รัตนวัตร์  117. นางปิยวรรณ  พระราช 
85. นายมีรัตน์  ฆ้องค า  118. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์ 
86. นางดุษฎี  แสนหล้า  119. ว่าที ่รต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา 
87. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล  120. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า 
88. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์   121. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง 
89. นางจันทร์ฉาย  รัตนวัตร ์ 122. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า 

 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

123. นายอนุชิต  ผลภิญโญ 134. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา 
124. นางสาวศมนกานต์  ค ามูล 135. นายประยูร  หารโสภา 
125. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า 136. นายสุวิทย ์ แดนสีแก้ว 
126. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์ 137. นายภาสกร  ภูมิเวียงศร ี
127. นางวรรณกร  สุวรรณรอ 138. นายกองทรัพย์  งอบค า 
128. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี 139. นางรชัวัล  ผิวโพธิ ์
129. นายต้นตระกูล  จิตรัตน์พิพัฒน์ 140. นางสาวเอื้อมเดือน  น้อยแดง 
130. นายสุทธี  พวงมาลัย 141. นายพรชัย  เก่งกว่าสงิห ์
131. นางญาณินี  พวงมาลัย 142. นางสาวอาริสา หาญวระ 
132. นายกญพัทธ์  ศรีคราม 143. นายประสาท  เรืองฤทธิ ์
133. นายนิกร  สิทธิเลาะ 144. นายรตัน์พงษ ์ วงษ์สิงห ์

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  

1. นางฉวีวรรณ  ทองแย้ม ลาป่วย 
2. นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย ลาป่วย 
3. นางมาลัยกาญจน์  รามปาน ลาป่วย 
4. นางพิชญา  หัสจรรย ์ ลาคลอด 
5. นางปาลินรดา ศรีคราม ลากิจ 
6. นายวุฒิภัทร  เทพไกรวัล ไปราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายคมสันต์  ชุมอภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่และประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เวลา 09.00 น. ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
 1.2 ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียน หากมีข้อราชการทีผู่้อ านวยการได้รับจากหน่วยเหนือทีจ่ าเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบและ
ถือปฏิบัติ อาจมีการแจ้งด้วยวาจา หรือทางกลุ่มไลน์ของโรงเรียนไปยังครูทุกท่านซ่ึงถือเป็นการสั่งงานโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ดังนั้นให้ครูทุกท่านติดตามข่าวสารของโรงเรียนและพร้อมให้สามารถติดต่อได้สะดวก 
 1.3 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์
จักรี และเพ่ือเป็นการแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพวกเราทุกคนจึงขอเชิญชวน
ร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคาร
บ้านเรือน ส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ให้ฝ่ายอาคารสถานทีเ่ร่งด าเนินการ 
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 1.4 การไปทัศนศึกษาที่ประเทศกัมพูชา คุณครูชุลีวรรณ  สุขโข เป็นเลขาของงานได้สร้างกลุ่มไลน์เพ่ือใช้ในการ
ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร ขอให้ครูที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว โดยมีก าหนดออกเดินทางวันที่ 27 
เมษายน 2562 
 1.5 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จะก าหนดและจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
 1.6 การจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนหน้า ให้ครูผู้สอนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงการสร้างพฤติกรรมให้นักเรียนเกิดความ
เคยชินกับการสอบ O-NET / ข้อสอบกลาง / ข้อสอบ PISA 
 1.7 ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถจนบรรลุผลตลอดปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  

3.1 กลุ่มบริหารทั่วไป (รองผู้อ านวยการกุศล ประเสริฐไทย)  
3.1.1 ครูที่อาศัยในบ้านพักครูให้โยกสวิตซ์ไฟลงไว้ในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือป้องกันอัคคีภัย 
3.1.2 ครูที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณในช่วงปิดภาคเรียน ให้ลงรับหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบัน หาก

มีเรื่องด่วนและส าคัญให้ประสานรองผู้อ านวยการกุศล ประเสริฐไทย เนื่องจากท่านจะอยู่ในพื้นที่ตลอด หากเป็นหนังสือลับ ให้
น าเรียนท่านผู้อ านวยการก่อน เพื่อรับแนวปฏิบัติต่อไป 

3.2 กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ (รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ)  
3.2.1 ให้แต่ละกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เตรียมจัดท ารายละเอียดแผนงานหรือโครงการตามที่ 

ได้รับอนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน 
 3.2.2 ให้ครูที่ค้างใบยืมเงินโรงเรียนเร่งด าเนินการล้างหนี้ใบยืมโดยเร่งด่วน  
 3.2.3 ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจด าเนินงานตามแผนงานให้ส าเร็จลุล่วงตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3.3 กลุ่มบริหารวิชาการ (รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ) 
3.3.1 ให้ครูผู้สอนชุมนุมส่งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมเพ่ือขออนุมัติให้เปิดชุมนุม 
3.3.2 ก าหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 
ทั้งสองระดับชั้นเป็นค่ายมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมแบบไปเช้า เย็นกลับ 
3.3.3 เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ให้เริ่มส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอนในภาคเรียนต่อไปโดยให้ท าเป็นราย

ชั่วโมงหรือรายหน่วยเย็บมุมส่งไม่ต้องเข้าเล่ม 
3.3.4 ให้ครูไปศึกษาข้อสอบ o-net ข้อสอบกลาง ข้อสอบ PISA แล้วน ามาประยุกต์การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือให้

นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและเกิดความเคยชินกับข้อสอบ 
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3.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ) 
 3.4.1 ฝากถึงหัวหน้าระดับชั้น ในการจัดครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นควรมีทั้งครูชายและครูหญิงเพ่ือที่จะสามารถดูแลลูกๆ
นักเรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนหญิงมีความเป็นกุลสตรี นักเรียนชายมีความเป็นสุภาพบุรุษ    
และให้ด าเนินการเลือกหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จภายในบ่ายวันนี้เพื่อที่จะได้จัดท าค าสั่งต่อไป 
      3.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายสาคร ช านาญพล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 
 
 
 

(นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข) 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางมลฤดี  บุญเกาะ) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(นางจินตนา  เถาว์เมฆ) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 
(นายสาคร  ช านาญพล) 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 


