
รายงานการประชุมครูและบคุลากรของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

ครัง้ที่ ๕ / ๒๕๕๙ 

วนัจนัทรท์ี่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

............................................................. 

ผูม้าประชุม 

  ๑.   นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

  ๒.   นายคมเดช   ราชเหนือ           รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

  ๓.   นางวไิลวรรณ   ห่มขวา           รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

  ๔.   นายสารชั  ศรีบุญวงษ ์   ครู คศ.๓ 

  ๕.   นายอดศิร  ศรีบุญวงษ ์   ครู คศ.๓ 

  ๖.   นางพศิมยั  อุปดษิฐ ์    ครู คศ.๓ 

  ๗.   นางวลิดัดา  บุตรโพธิ์ศรี   ครู คศ.๓ 

  ๘.   นางภาสนิี  ศรีบุญวงษ ์   ครู คศ.๓ 

  ๙.   นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ    ครู คศ.๓ 

  ๑๐. นายอุดร   สอนศรี    ครู คศ.๓ 

  ๑๑. นางรชันกีร   สอนศรี    ครู คศ.๓ 

  ๑๒. นายธีรพงษ ์ แสงสทิธิ์    ครู คศ.๓ 

  ๑๓. นางศศินนัท ์  รงัษธีนชยัภทัร ์      ครู คศ.๓ 

  ๑๔. นายนิธิวชัร ์  รงัษธีนชยัภทัร ์   ครู คศ.๒  

  ๑๕. นายอลงกต  เปานาเรียง   ครู คศ.๒ 

  ๑๖. นางอมรรตัน ์   แก่นจนัทร ์   ครู  คศ.๒  

  ๑๗. นายฟ้าสาง  ค าทองเขยีว   ครู คศ.๒  

  ๑๘. นางอญัชล ี บรรทดัเรียน   ครู คศ.๒ 

  ๑๙. นายกิตติวฒัน ์ อาจญาจารย ์   ครู คศ.๒ 

           ๒๐. นายสมควร   ฐานะ    ครู คศ.๒ 

  ๒๑. นางสาวปญัชลดิา  โสหา   ครู คศ.๒ 

  ๒๒. นางสาวจนัทนา  ฉายจรุง   ครู คศ.๒ 

  ๒๓. นางรชัดานุศร  สุพร    ครู คศ.๒ 

  ๒๔. นายพฤทธิ์พล  ชารี    ครู คศ.๒ 

  ๒๕. นางนนัทนา  ภาโนชติ    ครู คศ.๒ 

  ๒๖. นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ   ครู คศ.๑ 

  ๒๗. นายภูวดล  บรรทดัเรียน   ครู คศ.๑ 

  ๒๘. นางสาวนฐันภสัสร  โสดา   ครู  คศ.๑ 

  ๒๙. นางสาวนนัทพร  บุตรเวยีงพนัธ ์  ครู คศ.๑ 

  ๓๐. นายสายนัต ์  สมิมา    ครู คศ.๑ 

  ๓๑. นายคคนปกรณ์   อินศร   ครู คศ.๑ 

  ๓๒. นางสาวอินทรแ์ปลง  อบอุ่น   ครู คศ.๑ 

  ๓๓. นางสาวภทัรียา   ทวจีิตร   ครู คศ.๑ 
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  ๓๔. นายวฒันพงษ ์ พรนิคม   ครู คศ.๑ 

  ๓๕. นายพงษพ์ฒัน ์  สมณะคีรี   ครูผูช่้วย 

  ๓๖. นางสาวนิภาพร   ชาติสุข     ครูผูช่้วย 

  ๓๗. นางสาวจุฑารตัน ์ ภูมศีรี   ครูผูช่้วย 

  ๓๘. นายภทัรภ์ูม ิ เหมบุรุษ    ครูผูช่้วย 

  ๓๙. นางสาวพุชณารินทร ์ ศิรินุภาสกุล  ครูผูช่้วย  

  ๔๐. นายทนงศกัดิ์   อุยะวาปี   ครูผูช่้วย 

  ๔๑. นางสาวแคทรียา  มขุมาล ี   ครูผูช่้วย 

  ๔๒. นายสุริยา  ภูส ารอง    พนกังานราชการ     

  ๔๓.นางสาวสุวมิล  กาลไสย ์   พนกังานราชการ 

  ๔๔.นายศิวะ  จวบสมบตัิ    พนกังานราชการ 

  ๔๕.ว่าที่ ร.ต. ชชัวาล   เหลอืงค า   พนกังานราชการ 

  ๔๖.นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง   ครูธุรการโรงเรียน 

  ๔๗.นางสาวจตุพร   ฝ่ายบุญ   ครูพี่เลี้ยงเดก็พกิาร 

  ๔๘.นายเสถยีร   เถาทพิย ์    ภารโรง 

  ๔๙.นายศิลา   จนัทะปลาขาว   ภารโรง 

  ๕๐.นายบุญเติม  พรมเมอืงขวา   ภารโรง 

 

ผูไ้ม่มาประชุม Mr.Emmanuel  Mbain Kenu   ครูชาวต่างชาติ 

  

เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๐๐ น. 

  นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ  ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม  ประธานการประชมุครูและ

บุคลากรโรงเรียน กลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการตามวาระการประชมุ ดงันี้     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ ขอแสดงความยนิดีกบั  ครูสุริยา   ภูส ารอง   ต าแหน่ง พนกังานราชการ ครู  

โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม  ที่สอบได ้ว.๑๒  บรรจุที่ โรงเรียนกุดขอนแก่นวทิยาคม   

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่แลว้  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพื่อทราบและถอืปฏบิตัิ 

  ๓.๑ การรกัษาเวรยามรกัษาความปลอดภยั  ช่วงปิดภาคเรียน 

 - ผูอ้  านวยวสนัต ์ ลาจนัทกึ  เสนอประเดน็ปรึกษาหารือเรื่อง  ค าส ัง่แต่งตัง้ปฏบิตัิหนา้ที่เวรยามรกัษา

ความปลอดภยั ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวนัที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ เม.ย. ๕๙ ดงันี้ 
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 ๑. แต่งตัง้ปฏบิตัิหนา้ที่เวรยามรกัษาความปลอดภยั  เรียงตามวนั ๑ – ๓๐ เม.ย. ๕๘ 

 ๒. แต่งตัง้ปฏบิตัิหนา้ที่เวรยามรกัษาความปลอดภยั เรียงคนละ ๒ วนั 

ที่ประชมุ เสนอใหม้กีารยกมอืแสดงมตติามประเดน็  ไดด้งันี้ 

๑. แต่งตัง้ปฏบิตัิหนา้ที่เวรยามรกัษาความปลอดภยั  เรียงตามวนั ๑ – ๓๐ เม.ย. ๕๘   ยกมอื   ๓  คน    

๒. แต่งตัง้ปฏบิตัิหนา้ที่เวรยามรกัษาความปลอดภยั เรียงคนละ ๒ วนั                   ยกมอื  ๔๖  คน 

ที่ประชุม  มีมติเหน็ชอบ ใหม้ีการแต่งตัง้ปฏบิตัิหนา้ที่เวรยามรกัษาความปลอดภยั เรียงคนละ ๒ วนั                   

   ๓.๒  การสอบคดัเลือกนักเรียน 

   - วนัที่ ๒๐ – ๒๔  ม.ีค. ๕๙   รบัสมคัรนกัเรียน 

   - วนัที่ ๒๖ – ๒๗ ม.ีค. ๕๙    การสอบคดัเลอืกนกัเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

   - วนัที่ ๙ เม.ย. ๕๙   รายงานตวัและมอบตวั นกัเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

ผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทกึ  สอบถามผูร้บัผดิชอบการจดัหอ้งสอบ 

ครูนนัทนา  ภาโนชติ  แจง้การด าเนินการจดัหอ้งสอบใหท้ี่ประชมุทราบ โดยจดัหอ้งสอบจ านวน  ๔  หอ้ง หอ้งละ ๓๐ คน  

และผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทกึ  ไดแ้จง้ใหร้างวลันกัเรียนที่มผีลสอบ อนัดบัที่ ๑ ถงึ ๑๐ รางวลัละ ๑,๐๐๐ บาท           

ที่ประชุม รบัทราบ       

  ๓.๓ เรื่อง การให ้๐ , ร, มส.  นักเรียนชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

  - วชิาการแจง้ตารางการสอบแกต้วั ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘  เริ่มวนัที่ ๑๕ ม.ีค. ๕๙ – ๑๘ ม.ีค. ๕๙ 

ผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทกึ  แจง้ใหค้รูผูส้อนไดม้ารอใหน้กัเรียนด าเนินการแก ้๐ , ร, มส. ในช่วงวนัดงักลา่วดว้ย  

ที่ประชุม รบัทราบ 

         ๓.๔  เรื่อง  แจง้จากกลุ่มงานแผนงบประมาณ 

  -  หวัหนา้งานแผนงบประมาณ  แจง้ก าหนดการส่งแผนภายในวนัที่  ๒๕ ม.ีค.๕๙  

  -  รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนฯ  วไิลวรรณ  ห่มขวา  แจง้การส่งแผนใหม้กีารสอดรบักนัระหว่างแผนกล

ยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิการของโรงเรียนดว้ย 

  - ผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทกึ  ขอใหม้กีารประชมุหวัหนา้ฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษาหารือ ในวนัที่ ๑๕ ม.ีค.  

ที่ประชุม รบัทราบ 

       ๓.๕ เรื่อง  แจง้จากกลุ่มงานบุคคล 

  - การอบรมพฒันาครูและบุคลากร ดว้ยระบบ TEPE  ออนไลน ์  

ครูธีรพงษ ์ แสงสทิธิ์  หวัหนา้ฝ่ายบุคคล  แจง้รายงานผลการสมคัรและอบรม  ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์  

ที่ประชุม รบัทราบ 

                   ๓.๖  เรื่อง  การแต่งตัง้ครูที่ปรึกษาชัน้เรียน 

 ครูฟ้าสาง  ค าทองเขยีว  หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน  เสนอแนวทางการจดั  ดงันี้  

- ตามความสมคัรใจ 

- การสอนในช ัน้ 

 ผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทึก  เสนอใหจ้ดัที่ปรึกษาช ัน้เรียนหอ้ง ๓ และ ๔ เป็นครูฝ่ายกิจการนกัเรียน/ ครูที่มี

สามารถแกป้ญัหานกัเรียนไดด้ ี

ที่ประชุม เหน็ชอบ 
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               ๓.๗  เรื่อง  กองทุนเงนิสวสัดิการของโรงเรียน 

 ผูอ้  านวยการวสนัต ์  ลาจนัทกึ  แจง้การปรบัปรุงเพื่อหาแนวทางระบบการส่งใชเ้งนิยมืของกองทุนเงนิสวสัดิการของ

โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคมใหม ่โดยจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั  

ที่ประชุม รบัทราบ 

   ๓.๘ เรื่อง การเสนอขออนุมตัิโครงการของโรงเรียน 

 ผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทึก   แจง้ฝ่ายบริหารท ัว่ไป  ท าหนงัสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

โรงเรียน  ประชมุในวนัที่ ๒๒  ม.ีค. ๕๙  เพื่อรบัด าเนินการใหท้นัการจดัซื้อหนงัสอืเรียน ๒๕ ม.ีค. ๕๙ 

ที่ประชุม รบัทราบ 

        

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพจิารณา  

- ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระที่  ๕   อื่นๆ  

  ๕.๑  การเลี้ยงสงัสรรคปิ์ดภาคเรียนของคณะครู   

ผูอ้  านวยการวสนัต ์ ลาจนัทกึ   แจง้วนัที่ ๒๙  ม.ีค. ๕๙  สถานที่  ลอ่งแพบางแสน ๒ เขือ่นอุบลรตัน ์

งบจากโรงเรียน  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูขอนแก่น  สมาชกิคนละ  ๕๐๐ บาท 

ครูสุพรรณี  ฝ่ายบุญ   หวัหนา้งานแผนฯ  แจง้การติดต่อจองสถานที่  ดงันี้  

- ค่าแพ   จ านวน    ๓,๕๐๐  บาท 

- ค่าอาหาร   จ านวน  ๙,๐๐๐  บาท 

หารือประเดน็  ค่าใชจ่้ายเพิ่มจากครูที่ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รู  คนละ  ๓๐๐  บาท 

ครูฟ้าสาง  ค าทองเขยีว  เสนอไมใ่หเ้ก็บเพิ่ม โดยน าเงนิจากส่วนที่สหกรณ์ออมทรพัยค์รูขอนแก่นใหส้มาชกิคนละ  ๕๐๐ บาท 

ที่ประชุม เหน็ชอบ 

  ๕.๒ การรบัขวญัหลาน ลูกชายครูสุริยา  ภูส ารอง   

ครูชชัวาล   เหลอืงค า   เจา้หนา้ที่งานบุคคล  แจง้ก าหนดการ  เวลา  ๑๗.๐๐ น.  ณ  บา้นกุดธาตุ  หมูท่ี่ ๒  

ที่ประชุม รบัทราบ 

  

     ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๓๐ น.  

   

       ลงชื่อ..........................................................ผูจ้ดบนัทกึและพมิพร์ายงานการประชมุ 

       (นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง) 

      ครูธุรการโรงเรียน 

 

 

      ลงชื่อ.........................................................ผูต้รวจรายงานการประชมุ  

          (นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

 



5 
 

 

 


