รายงานการประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
ครัง้ ที่ ๕ / ๒๕๕๙
วันจันทร์ท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนู ปกรณ์ โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
.............................................................

ผูม้ าประชุม
๑. นายวสันต์ ลาจันทึก
๒. นายคมเดช ราชเหนือ
๓. นางวิไลวรรณ ห่มขวา
๔. นายสารัช ศรีบุญวงษ์
๕. นายอดิศร ศรีบุญวงษ์
๖. นางพิศมัย อุปดิษฐ์
๗. นางวิลดั ดา บุตรโพธิ์ศรี
๘. นางภาสินี ศรีบุญวงษ์
๙. นางสุพรรณี ฝ่ ายบุญ
๑๐. นายอุดร สอนศรี
๑๑. นางรัชนีกร สอนศรี
๑๒. นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
๑๓. นางศศินนั ท์ รังษีธนชัยภัทร์
๑๔. นายนิธิวชั ร์ รังษีธนชัยภัทร์
๑๕. นายอลงกต เปานาเรียง
๑๖. นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์
๑๗. นายฟ้ าสาง คาทองเขียว
๑๘. นางอัญชลี บรรทัดเรียน
๑๙. นายกิตติวฒั น์ อาจญาจารย์
๒๐. นายสมควร ฐานะ
๒๑. นางสาวปัญชลิดา โสหา
๒๒. นางสาวจันทนา ฉายจรุง
๒๓. นางรัชดานุศร สุพร
๒๔. นายพฤทธิ์พล ชารี
๒๕. นางนันทนา ภาโนชิต
๒๖. นางสาวพรพรรณ กมลเศษ
๒๗. นายภูวดล บรรทัดเรียน
๒๘. นางสาวนัฐนภัสสร โสดา
๒๙. นางสาวนันทพร บุตรเวียงพันธ์
๓๐. นายสายันต์ สิมมา
๓๑. นายคคนปกรณ์ อินศร
๓๒. นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น
๓๓. นางสาวภัทรียา ทวีจิตร

ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
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ผูไ้ ม่มาประชุม

๓๔. นายวัฒนพงษ์ พรนิคม
๓๕. นายพงษ์พฒั น์ สมณะคีรี
๓๖. นางสาวนิภาพร ชาติสุข
๓๗. นางสาวจุฑารัตน์ ภูมศี รี
๓๘. นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ
๓๙. นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล
๔๐. นายทนงศักดิ์ อุยะวาปี
๔๑. นางสาวแคทรียา มุขมาลี
๔๒. นายสุริยา ภูสารอง
๔๓.นางสาวสุวมิ ล กาลไสย์
๔๔.นายศิวะ จวบสมบัติ
๔๕.ว่าที่ ร.ต. ชัชวาล เหลืองคา
๔๖.นางสาวพิมพ์นภัส จันทร์บรรจง
๔๗.นางสาวจตุพร ฝ่ ายบุญ
๔๘.นายเสถียร เถาทิพย์
๔๙.นายศิลา จันทะปลาขาว
๕๐.นายบุญเติม พรมเมืองขวา

ครู คศ.๑
ครูผูช้ ่วย
ครูผูช้ ่วย
ครูผูช้ ่วย
ครูผูช้ ่วย
ครูผูช้ ่วย
ครูผูช้ ่วย
ครูผูช้ ่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูธุรการโรงเรียน
ครูพ่เี ลี้ยงเด็กพิการ
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง

Mr.Emmanuel Mbain Kenu

ครูชาวต่างชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวสันต์ ลาจันทึก ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม ประธานการประชุมครู และ
บุคลากรโรงเรียน กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
๑.๑ ขอแสดงความยินดีกบั  ครูสุริยา ภูสารอง ตาแหน่ง พนักงานราชการ ครู
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม ที่สอบได้ ว.๑๒ บรรจุท่ี โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว
มติท่ปี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๓.๑ การรักษาเวรยามรักษาความปลอดภัย ช่วงปิ ดภาคเรียน
- ผูอ้ านวยวสันต์ ลาจันทึก เสนอประเด็นปรึกษาหารือเรื่อง คาสัง่ แต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามรักษา
ความปลอดภัย ในช่วงปิ ดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ เม.ย. ๕๙ ดังนี้
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๑. แต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย  เรียงตามวัน ๑ – ๓๐ เม.ย. ๕๘
๒. แต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย เรียงคนละ ๒ วัน
ที่ประชุม เสนอให้มกี ารยกมือแสดงมติตามประเด็น ได้ดงั นี้
๑. แต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย เรียงตามวัน ๑ – ๓๐ เม.ย. ๕๘  ยกมือ ๓ คน
๒. แต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย เรียงคนละ ๒ วัน
 ยกมือ ๔๖ คน
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้มีการแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย เรียงคนละ ๒ วัน
๓.๒ การสอบคัดเลือกนักเรียน
- วันที่ ๒๐ – ๒๔ มี.ค. ๕๙  รับสมัครนักเรียน
- วันที่ ๒๖ – ๒๗ มี.ค. ๕๙  การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
- วันที่ ๙ เม.ย. ๕๙  รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก สอบถามผูร้ บั ผิดชอบการจัดห้องสอบ
ครูนนั ทนา ภาโนชิต แจ้งการดาเนินการจัดห้องสอบให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยจัดห้องสอบจานวน ๔ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน
และผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก ได้แจ้งให้รางวัลนักเรียนที่มผี ลสอบ อันดับที่ ๑ ถึง ๑๐ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ เรื่อง การให้ ๐ , ร, มส. นักเรียนชัน้ ม.๓ และ ม.๖
- วิชาการแจ้งตารางการสอบแก้ตวั ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘ เริ่มวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙ – ๑๘ มี.ค. ๕๙
ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก แจ้งให้ครูผูส้ อนได้มารอให้นกั เรียนดาเนินการแก้ ๐ , ร, มส. ในช่วงวันดังกล่าวด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานแผนงบประมาณ
- หัวหน้างานแผนงบประมาณ แจ้งกาหนดการส่งแผนภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙
- รองผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนฯ วิไลวรรณ ห่มขวา แจ้งการส่งแผนให้มกี ารสอดรับกันระหว่างแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียนด้วย
- ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก ขอให้มกี ารประชุมหัวหน้าฝ่ ายบริหารเพื่อปรึกษาหารือ ในวันที่ ๑๕ มี.ค.
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบุคคล
- การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ด้วยระบบ TEPE ออนไลน์
ครูธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ ายบุคคล แจ้งรายงานผลการสมัครและอบรม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ เรื่อง การแต่งตัง้ ครูท่ปี รึกษาชัน้ เรียน
ครูฟ้าสาง คาทองเขียว หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักเรียน เสนอแนวทางการจัด ดังนี้
- ตามความสมัครใจ
- การสอนในชัน้
ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก เสนอให้จดั ที่ปรึกษาชัน้ เรียนห้อง ๓ และ ๔ เป็ นครู ฝ่ายกิจการนักเรียน/ ครู ท่ีมี
สามารถแก้ปญั หานักเรียนได้ดี
ที่ประชุม เห็นชอบ
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๓.๗ เรื่อง กองทุนเงินสวัสดิการของโรงเรียน
ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก แจ้งการปรับปรุงเพื่อหาแนวทางระบบการส่งใช้เงินยืมของกองทุนเงินสวัสดิการของ
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมใหม่ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ เรื่อง การเสนอขออนุ มตั ิโครงการของโรงเรียน
ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก แจ้งฝ่ ายบริหารทัว่ ไป ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของ
โรงเรียน ประชุมในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ เพื่อรับดาเนินการให้ทนั การจัดซื้อหนังสือเรียน ๒๕ มี.ค. ๕๙
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ อื่นๆ
๕.๑ การเลี้ยงสังสรรค์ปิดภาคเรียนของคณะครู
ผูอ้ านวยการวสันต์ ลาจันทึก แจ้งวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ สถานที่ ล่องแพบางแสน ๒ เขือ่ นอุบลรัตน์
งบจากโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท งบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สมาชิกคนละ ๕๐๐ บาท
ครูสุพรรณี ฝ่ ายบุญ หัวหน้างานแผนฯ แจ้งการติดต่อจองสถานที่ ดังนี้
- ค่าแพ จานวน ๓,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหาร จานวน ๙,๐๐๐ บาท
หารือประเด็น ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากครู ท่ไี ม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู คนละ ๓๐๐ บาท
ครูฟ้าสาง คาทองเขียว เสนอไม่ให้เก็บเพิ่ม โดยนาเงินจากส่วนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นให้สมาชิกคนละ ๕๐๐ บาท
ที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๒ การรับขวัญหลาน ลูกชายครูสุริยา ภูสารอง
ครูชชั วาล เหลืองคา เจ้าหน้าที่งานบุคคล แจ้งกาหนดการ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านกุดธาตุ หมูท่ ่ี ๒
ที่ประชุม รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ลงชื่อ..........................................................ผู ้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวพิมพ์นภัส จันทร์บรรจง)
ครูธุรการโรงเรียน

ลงชื่อ.........................................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ลาจันทึก)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม

5

