
รายงานการประชุมครูและบคุลากรของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

ครัง้ที่ ๔ / ๒๕๕๙ 

วนัพฤหสับดีที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๔๐ น. 

ณ  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 

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

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
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  ๘.   นางภาสนิี  ศรีบุญวงษ ์   ครู คศ.๓ 
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  ๑๑. นางรชันกีร   สอนศรี    ครู คศ.๓ 

  ๑๒. นายธีรพงษ ์ แสงสทิธิ์    ครู คศ.๓ 

  ๑๓. นางศศินนัท ์  รงัษธีนชยัภทัร ์      ครู คศ.๓ 
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  ๑๖. นางอมรรตัน ์   แก่นจนัทร ์   ครู  คศ.๒  
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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  ภูสาํรอง    พนกังานราชการ     

  ๔๓.นางสาวสุวมิล  กาลไสย ์   พนกังานราชการ 

  ๔๔.นายศิวะ  จวบสมบตัิ    พนกังานราชการ 

  ๔๕.ว่าที่ ร.ต. ชชัวาล   เหลอืงคาํ   พนกังานราชการ 

  ๔๖.นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง   ครูธุรการโรงเรียน 

  ๔๗.นางสาวจตุพร   ฝ่ายบุญ   ครูพี่เลี้ยงเดก็พกิาร 

  ๔๘.Mr.Emmanuel  Mbain Kenu   ครูชาวต่างชาติ 

  ๔๙.นายเสถยีร   เถาทพิย ์    ภารโรง 

  ๕๐.นายศิลา   จนัทะปลาขาว   ภารโรง 

  ๕๑.นายบุญเติม  พรมเมอืงขวา   ภารโรง 

 

ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม - 

  

เริ่มประชุมเวลา    ๑๔.๔๐ น. 

ก่อนเขา้วาระประชมุ  ผอ.อวยพรวนัเกิดและมอบของขวญัวนัเกิด แก่บุคลากร ดงันี้  

-เดอืน กุมภาพนัธ ์

-  นายบุญเติม   พรมเมอืงขวา  4  ก.พ. 

-  นายศิลา  จนัทะปลาขาว  5  ก.พ. 

-  นางอญัชล ี บรรทดัเรียน  6  ก.พ. 

-  นางพศิมยั  อุปดษิฐ ์   11  ก.พ. 

เดอืน มนีาคม 

-  นายกิตติวฒัน ์  อาจญาจารย ์  8  ม.ีค. 

- นางรชันีกร  สอนศรี   11  ม.ีค. 

- นายพฤทธิ์พล   ชารี   14  ม.ีค. 

- นายภทัรภ์ูม ิ เหมบุรุษ   15  ม.ีค. 

- นายนิธิวชัร ์ รงัสธีนชยัภทัร ์  23  ม.ีค. 

- นายศิวะ  จวบสมบตัิ   29  ม.ีค. 

-  

   



3 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

  1.1 ยนิดีตอ้นรบับุคลากรใหม่และกล่าวแนะน าตนเอง นางสาวแคทรียา  มขุมาล ี ตาํแหน่ง  ครูผูช่้วย  

กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์  

ที่ประชุม  ปรบมอืแสดงความยนิดตีอ้นรบั 

  1.2  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ที่ร่วมกนัจดังานปจัฉิมนิเทศนกัเรียนที่สาํเร็จการศึกษาช ัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 3 และมธัยมศึกษาปีที่ 6 ไดส้าํเร็จดว้ยด ี 

ที่ประชุม  รบัทราบ   

  1.3  แจง้คณะครูไดน้ าสลิปตร์ายละเอยีดเงนิเดอืนและใบเสร็จสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูเดอืนปจัจุบนั 

เสนอต่อผูอ้าํนวยการ เพื่อทราบและเพื่อประกอบการพจิารณาการขอหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน 

ที่ประชุม รบัทราบ 

  1.4  เตือนใหค้ณะครูและบุคลากรไดเ้พิ่มความระมดัระวงัการใชร้ถใชถ้นนเพื่อป้องกนัการเกดิอบุตัิเหตุ 

 ที่ประชุม รบัทราบ 

  1.5  การประเมินจา้งต่อครูชาวต่างชาติ  Mr.Emmanuel  Mbain Kenu  โดยไดม้อบหมายให ้

หวัหนา้กลุม่งานบุคคล  ไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิการปฏบิตัิงาน และเสนอผูอ้าํนวยการ  

ที่ประชุม รบัทราบ 

  1.6  ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนใหผู้ท้ี่สนใจน าเสนอผลงาน และถ่ายทอดผลงานที่เกิดจากการพฒันาการ

เรียนการสอนของครู ขึ้นบนเวป็ไซตข์องโรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม  

ที่ประชุม รบัทราบ 

  1.7 การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจดัการหลกัสูตรทวิศึกษา วิทยาลยัการอาชีพ 

กบัสถานศึกษาสงักดั สพม./สพป  

ที่ประชุม รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่แลว้  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เพื่อทราบและถอืปฏบิตัิ 

 เรื่องจากวาระการประชุมผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   

  3.1 เรื่อง จากกลุ่มอ านวยการ 

 3.1.1 เรื่อง การแข่งขนักอลฟ์การกศุล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

กาํหนดจดัการแข่งขนักีฬากอลฟ์ขึ้นในวนัเสารท์ี่ 5 มนีาคม 2559 ณ  สนามแดนคูน  กอลฟ์คลบั อาํเภอเมอืงขอนแก่น  

จงัหวดัขอนแก่น  เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป   

ที่ประชุม รบัทราบ 

   3.2 เรื่อง จากกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                       3.2.1 เรื่อง การประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูท้ี่มีผลงานดีเด่นที่ประสบ

ผลส าเร็จเป็นที่ประจกัษเ์พื่อใหม้ีหรือเลื่อนวทิยฐานะช านาญการพเิศษและวทิยฐานะเช่ียวชาญ  

ขณะนี้ใหร้อหนงัสอืแจง้ปฏทินิและดาํเนินการจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน    

ที่ประชุม รบัทราบ 
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       3.2.2 เรื่อง การใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

ดว้ย มขีา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอขอเลือ่นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  จาํนวน  2  คน  และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ในการประชุมครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 3  กุมภาพนัธ ์2559 มมีติให ้นายมานพ  ดีงาม 

ตาํแหน่ง  ครุวทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ  โรงเรียนกลัยาณวตัร เลือ่นเป็นวทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ และอยู่ระหว่างการพจิารณา  

1 ราย  คือ  นางสาวเอื้อมพร  พมิพไ์กร  ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพเิศษ  โรงเรียนนํา้พองศึกษา รชัมงัคลาภเิษก 

ที่ประชุม รบัทราบ 

             3.2.3เรื่อง การคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัง้ที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25  จาํนวน  15  กลุ่มวิชา  กาํหนดรบัสมคัร วนัที่ 15-21 กุมภาพนัธ ์2559 ณ  สาํนกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 นัน้ มจีาํนวนท ัง้สิ้น  120  ราย ซึ่งจะดาํเนินการสอบขอ้เขยีน ภาค ก และภาค ข ในวนัที่ 12  

มนีาคม 2559 และสอบภาค ค ในวนัที่ 13 มนีาคม 2559     

ที่ประชุม รบัทราบ 

               3.2.4  เรื่อง การไดร้บัค าส ัง่ยา้ย  และเปลี่ยนต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย

งานบริหารสถานศึกษา จาํนวน  8  ราย  ดงันี้ 

การยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา  จาํนวน  3  ราย  และเปลีย่นตาํแหน่ง  จาํนวน  3  ราย  ดงันี้ 

 

1) นายวรรณประกรณ์  จุมพลนอ้ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสามหมอโนนทนั  สพป.ขอนแก่น เขต 5 

ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไผ่ศึกษา 

2) นายสุริยา  ห่มขวา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นกุดธาตุ  สพป.ขอนแก่น เขต 5 

ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหนองตาไกศ้ึกษา 

3) นางนฤมล  รตันไชย  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนกระทูว้ทิยา สพม.14 ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งที่โรงเรียน

เขาสวนกวางวทิยานุกูล 

การเปลี่ยนต าแหน่ง  จ านวน 3  ราย ดงันี้ 

1) นายเชษฐา  วนัสุทะ   รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนจตุรมติรวิทยาคาร  ไปดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนขวัเรียงศึกษา 

2) นายทนิกร   ทองด ี รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ไปดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ท่าศาลาประชานุสรณ์ 

3) นางสาวเอมจิตร  สมสบื  ครูโรงเรียนเวยีงนครวทิยาคม  ไปดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน

บวัใหญ่พทิยาคม 

ที่ประชุม รบัทราบ 

        3.2.5  เรื่อง การบรรจุและแต่งตัง้ผูส้อบแข่งขนัไดท้ี่ขึ้นไว ้ เขา้รบัราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  จาํนวน  12  ราย  ไปแลว้เรียบรอ้ย  และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

เหน็ชอบใหเ้ปิดรบัสมคัรบุคคลเพื่อสอบแขง่ขนัใน สาขาวชิาเอกที่หมดบญัชแีลว้ คือ  

  1)  ภาษาไทย    2)  ภาษาจีน 3) คณิตศาสตร ์ 4) นาฏศิลป์ 5) ดนตรี  6) เคม ี

  7) พลศึกษา 8) ภาษาองักฤษ โดยเปิดรบัสมคัรสอบแขง่ขนัวนัที่ 4-10 เมษายน 2559   

ที่ประชุม รบัทราบ 
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                         3.2.6 เรื่อง  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบตัิงานเป็น

ฐานดว้ยระบบ TEPE Online  โดยมหีลกัสูตรการอบรม  จาํนวน  131  หลกัสูตร  และกาํหนดเปิดระบบอบรม  ตัง้แต่

วนัที่ 5 มกราคม 2559  และใหโ้รงเรียนรายงานขอ้มลูการสมคัรและผ่านการพฒันา ดว้ยระบบ TEPE Online   

โดยผูบ้ริหารผ่านการพฒันา  100 %  และครู  80 % นัน้   ผูอ้ านวยการไดแ้จง้ใหค้ณะครูไดเ้ขา้ระบบอบรมพฒันาตาม

หลกัสูตร และพมิพเ์กยีรติบตัรเพื่อใหก้ลุ่มงานบุคคลด าเนินการจดัเกบ็และรายงานผลต่อไป 

ที่ประชุม รบัทราบ 

               3.3.  เรื่องจากกลุ่มสง่เสริมการจดัการศึกษา  

        3.3.1  เรื่อง  โครงการจกัรยานพระราชทาน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  ไดด้าํเนินโครงการจกัรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร  โดยมอบใหก้บันกัเรียนที่ยากจน  ดอ้ยโอกาสและมคีวามจาํเป็น  ซึ่ง สพม.25  ไดร้บัจดัสรร จาํนวน  20 คนั 

และไดร้บับริจาคจกัรยานเพิ่มเติมอีก  จํานวน 100 คนั  และไดท้าํพิธีมอบในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2559 ณ หอประชุม

โรงเรียนขามแก่นนคร   

 ทางสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา ไดป้ระสานเรื่องผ่านทางผูอ้ ํานวยการ  ใหแ้จง้รายชื่อนกัเรียน จํานวน  2  คน และ          

ไดม้อบหมายให ้ ครูธีรพงษ ์ แสงสทิธิ์ นาํนกัเรียนจาํนวน  2  คนดงักลา่ว เขา้รบัจกัรยานพระราชทานดงักลา่วเรียบรอ้ยแลว้   

ที่ประชุม รบัทราบ 

        3.3.2 เรื่อง โครงการกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ยุวกาชาด ประจ าปี 2559 

แจง้ใหส้ถานศึกษาที่มคีวามประสงคข์อรบัการสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน ์ยุวกาชาด ประจาํปี 

2559 ใหจ้ดัส่งแบบรายงานโครงการขอรบัการสนบัสนุนไปยงั สพม.25 ภายในวนัที่ 30 มนีาคม 2559  

ที่ประชุม รบัทราบ 

       3.3.3 เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลกัสูตรผูก้ ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขัน้ความรู ้

ชัน้สูง (S.S.A.T.C.) ระหว่างวนัที่ 8-14 มนีาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือช ัว่คราวโรงเรียนนํา้พองศึกษา อาํเภอนํา้พอง จงัหวดั

ขอนแก่น ผูส้นใจส่งใบสมคัรและค่าลงทะเบยีนไปยงัโรงเรียนนํา้พองศึกษา ภายในวนัที่ 5 มนีาคม 2559 

ที่ประชุม รบัทราบ 

      3.3.4 เรื่อง โครงการสง่เสริมหารายไดช่้วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูรอ้น ประจ าปี 2559 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  ไดด้าํเนินโครงการส่งเสริมหารายไดช่้วงปิดภาคเรียนฤดูรอ้น  ประจาํปี 2559 

โดยมอบใหส้หวทิยาเขตเป็นผูด้าํเนินการ  สหวทิยาเขตละ 7,500  บาท เมือ่เสร็จสิ้นโครงการแลว้รายงานผลการดาํเนินงาน

พรอ้มส่งหลกัฐานการเบกิจ่าย ส่ง สพม. ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2559 

ที่ประชุม รบัทราบ 

                     3.3.5 เรื่อง การสรรหาพจิารณาคดัเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแหง่ชาติและผูท้ าคุณประโยชน์ต่อ

เด็กและเยาวชน  เน่ืองในวนัเยาวชนแหง่ชาติ  ประจ าปี 2559  โดยสามารถส่งแบบประวตัิและผลงานไปยงัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษา ภายในวนัที่ 18 เมษายน 2559  

ที่ประชุม รบัทราบ 

         3.3.6 เรื่อง โครงการประกวดสรา้งสรรค ์สิ่งประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 

2559 ผูส้นใจส่งใบสมคัรและผลงาน ไปที่สาํนกังานทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม  จงัหวดัขอนแก่น   

ที่ประชุม รบัทราบ 
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3.4  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงนิและสนิทรพัย ์

      3.4.1  เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานใหร้ายงานขอ้มูล Online เงนิเหลือจา่ย 

ตามหนงัสอืประทบัตราของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 336 ลงวนัที่ 2 กุมภาพนัธ ์2559 

ใหร้ายงานขอ้มลู Online เงนิเหลอืจ่าย ซึ่งขอ้มลูอยู่ระหว่างสรุปเสนอรฐัมนตรี   

ที่ประชุม รบัทราบ 

  

                       3.4.2  เรื่อง มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 2559 

เพิ่มเติม  ตามหนงัสอืที่สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  สาระสาํคญัสรุปไดด้งันี้  

   - รายการงบลงทุน  วงเงนิไม่เกิน 2 ลา้นบาท และงบลงทุน  วงเงนิตัง้แต่ 2 ลา้นบาทขึ้นไป  

ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ออกไป  จนสิ้นเดอืนมนีาคม 2559 

   - รายการที่สามารถก่อหนี้ไดท้นัภายในเดอืนมนีาคม 2559 ใหส่้งคืนงบประมาณ  

ที่ประชุม รบัทราบ 

                   3.4.3 เรื่อง ก าหนดวนัสุดทา้ยของการยื่นเอกสารการค านวณเพื่อช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

วนัที่ 8 เมษายน 2559  หนงัสอืรบัรองการหกัภาษขีองสาํนกังานเขตพื้นที่  สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ เวบ็ไซตข์อง สพม.25 

ที่ประชุม รบัทราบ 

                          3.4.4 เรื่อง แนวปฏบิตัิในการเบิกจา่ยในการเดินทางราชการเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ้่ายใน

การเดินทางไปราชการ  1)  บนัทึกขออนุมตัิใหเ้ดินทางไปราชการและหนงัสือส่งตวัจากตนัสงักดั/หนงัสือขออนุญาตไป

ราชการจากหน่วยงานอื่นกรณีบุคคลภายนอกสงักดั  เขา้ร่วมเดนิทางไปราชการดว้ยโครงการหรือหลกัสูตรที่ไดร้บัการอนุมตัิ

จากหวัหนา้ส่วนราชการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย   

         2) แบบรายงานการเดนิทางไปราชการ 

   - กรณี  เดนิทางไปราชการโดยรถยนตส่์วนกลางของทางราชการ 

   ถา้มกีารเบกิค่านํา้มนัเชื้อเพลงิใหร้ะบุ  หมายเลขทะเบียนรถของทางราชการใบเสร็จรบัเงนิและ

แนบใบขออนุญาตใชร้ถยนตท์างราชการ 

   - กรณีเดนิทางไปราชการดว้ยการใชย้านพาหนะส่วนตวั 

   ใหเ้บกิเงนิเป็นค่าชดเชยโดยใช ้ แบบขอเบกิค่าชดเชยนํา้มนักรณีเดินทางไปราชการโดยพาหนะ

ส่วนตวัพรอ้มระบุหมายเลขทะเบยีนรถยนตส่์วนตวั 

   รถยนตส่์วนบุคคล  กิโลเมตรละ   4   บาท 

   รถจกัรยานยนต ์  กิโลเมตรละ   2   บาท 

     กรณีเดนิทางโดยยานพาหนะประจาํทาง 

   - กรณีไมส่ามารถเรียกใบเสร็จรบัเงนิได ้ ใหใ้ชใ้บรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงนิ (แบบ บก.111) 

   - กรณีเดนิทางโดยรถไฟ  ช ัน้ 1 ใหแ้นบกากตัว๋ ดว้ย 

   - กรณีเดนิทางโดยรถปรบัอากาศช ัน้ 1 (VIP 24 ที่น ัง่) ใหแ้นบกากตัว๋ดว้ย 

     กรณีเดนิทางโดยเครื่องบนิ 

   - กรณีจ่ายเป็นเงนิสด  ใหใ้ชใ้บเสร็จรบัเงนิ  และกากบตัรโดยสารเครื่องบนิ 

   - กรณีจ่ายค่าบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส(์E-ticket) ใชใ้บรบัเงนิที่แสดงรายละเอียดการเดนิทาง  

ที่ประชุม รบัทราบ 
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3.5 เรื่อง  จากกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 3.5.1 เรื่อง  ผลการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดบัชาติ คร ัง้ที่ 65  ปีการศึกษา 2558 

   ระหว่างวนัที่ 29-31  มกราคม 2559  ณ สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให ้

ทมีที่ไดร้างวลัชนะเลศิ  รองชนะเลศิอนัดบั 1 และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ในระดบัภาคเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนัระดบัชาติ  ซึ่งได ้

ประกาศผลการแขง่ขนัทางเวบ็ไซตแ์ลว้   

ที่ประชุม รบัทราบ 

 

   3.5.2  เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานตน้สงักดั  

ปีการศึกษา 2558 สพม.25 ไดก้าํหนดปฏทินิในการดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวนัที่ 1- 15 พฤษภาคม 2559 ขอใหส้ถานศึกษาเตรียมความพรอ้มรบัการติดตาม  

ที่ประชุม รบัทราบ 

   3.5.3  เรื่อง การประชุมติดตามตรวจสอบ  และรายงานการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศกัราช 2551  สพม.25  กาํหนดจดัประชมุปฏบิตัิการใหก้บัรองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวชิาการ/ หวัหนา้วชิาการ/ หวัหนา้งานหลกัสูตรรวมโรงเรียนละ 2 คน  ในวนัที่ 15 มนีาคม 2559 ณ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 

โรงเรียนขามแก่นนคร  

 ผูอ้ านวยการโรงเรียนไดแ้จง้รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้วชิาการ เขา้ร่วมการประชุมในวนัดงักล่าว 

ที่ประชุม รบัทราบ 

  3.6  เรื่อง จากกลุ่มนโยบายและแผน 

   3.6.1  เรื่อง การขอรบัการสนับสนุนงบประมาณเงนิอดุหนุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดว้ย  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดจ้ดัทาํหนงัสอืการสนบัสนุนงบประมาณเงนิอุดหนุน ประจาํปีงบประมาณ 2560 

พรอ้มรายละเอยีดโครงการส่งองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ภายในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2559  

ที่ประชุม รบัทราบ 

  3.7  เรื่อง  แจง้จากทางโรงเรียน 

   3.7.1  การด าเนินการแกไ้ขปญัหานักเรียน ติด 0 ,ร , มส. และไม่มีสทิธิสอบปลายภาค 

 หวัหนา้กิจการนกัเรียนไดช้ี้แจงผลการดาํเนินงาน และเสนอขอใหค้รูที่ประจาํวชิานัน้ๆ ไดต้ิดตามนกัเรียนมาเพื่อทาํงานแก ้

0 ,ร , มส. และผูอ้าํนวยการไดก้าํหนดภายในวนัที่ 31 มนีาคม 2559  

ที่ประชุม รบัทราบ 

   3.7.2 การจดัท ารายงานการปฏบิตัิงาน (SAR) เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อประกอบการพิจารณา

ความดคีวามชอบ การพจิารณาการเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน ภายในวนัที่ 25 มนีาคม 2559 และมอบหมายกลุ่มบุคคลไดร้วบรวม

นาํเสนอผูอ้าํนวยการต่อไป 

ที่ประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอเพื่อพจิารณา  

  4.1 การทศันศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระหว่างวนัที่ 6-8 มนีาคม 2559 

ผูอ้าํนวยการไดก้าํชบัการควบคุมดูแลนกัเรียนไมใ่หด้ื่มสุรา ในขณะการนัง่รถและถงึที่พกั พรอ้มจดัเตรียมกระเป๋าพยาบาล 

และเบอรโ์ทรเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉินกบันกัเรียน 

ที่ประชุม รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ (จากหวัหนา้ฝ่าย,หวัหนา้กลุ่มงาน) 

  5.1  เรื่อง จากกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   5.1.1  แจง้ข ัน้ตอนการขอใชเ้งนิตามโครงการ และการลา้งหน้ี 

ที่ประชุม รบัทราบ 

   5.1.2  สง่โครงการเพื่อจดัท าแผนปฏบิตัิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

ครูสุพรรณี   ฝ่ายบุญ  หวัหนา้แผนงานและงบประมาณ  แจง้แต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู ้ไดจ้ดัทาํแผนและ

โครงการ  ภายในวนัที่ 25 มนีาคม 2559  

ที่ประชุม รบัทราบ 

  5.2 เรื่อง จากกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 ครูกิตติวฒัน ์ อาจญาจารย ์ แจง้ปฏทินิงานวชิาการ ช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 2559 และเสนอขอกาํหนดการเปิด

ภาคเรียนปีการศึกษา 2559  

ที่ประชุม มมีติเหน็ชอบ   

วนัเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 วนัที่ 12 พ.ค. 2559     

ปฐมนิเทศและลงทะเบยีน นกัเรียนช ัน้ ม.1 วนัที่ 11 พ.ค.2559 

 

  5.2  เรื่อง จากกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

   - แจง้คุณครูคุมหอ้งสอบ ที่นกัเรียนใชโ้ต๊ะยาวสีขาวขึ้นไปใชส้อบ เมื่อสอบเสร็จแลว้กรุณาแจง้

นกัเรียนยกโตะ๊ลงมาคืนไวท้ี่หอ้งโสตฯ 

ที่ประชุม รบัทราบ 

  5.3 เรื่อง จากกลุ่มบริหารงานบุคคล 

   5.3.1 เรื่อง การต่อใบประกอบวชิาชีพครู  

 เนื่องดว้ยทางคุรุสภาไดแ้จง้เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบประกอบวชิาชพีครู จาํนวน  6  เดอืน จึงเรียนใหผู้ป้ระสงคข์อต่อ

ใบประกอบวชิาชพีไดร้ีบดาํเนินการก่อนวนัหมดอายุไมน่อ้ยกว่า 180 วนั  

ที่ประชุม รบัทราบ 

   5.3.2 เรื่อง ค าส ัง่แต่งต ัง้มอบหมายหนา้ที่พเิศษ 

หวัหนา้งานบุคคล ไดจ้ดัทาํเลม่คาํส ัง่มอบหมายงานหนา้ที่แจกคณะครูในที่ประชมุ  

ที่ประชุม รบัทราบ 
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   5.3.3 เรื่อง การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ TEPE ออนไลน์ 

 แจง้ใหค้ณะครูไดเ้ขา้ระบบอบรมพฒันาตามหลกัสูตร และพมิพเ์กียรติบตัรเพื่อใหก้ลุม่งานบุคคล 

ที่ประชุม รบัทราบ 

   5.3.4 เรื่อง โควตา การพจิารณาความดีความชอบ 

 การจดัสรรโควตาพจิารณาความดคีวามชอบ จาํนวน  6  โควตา้ 

ที่ประชุม รบัทราบ  

   5.3.5 เรื่อง ขวญัและก าลงัใจครู 

 การรบัขวญัหลาน ลูกครูสุริยา ภูสาํรอง  

ที่ประชุม รบัทราบ 

 

  5.4  เรื่อง  จากกลุ่มงานกจิการนักเรียน 

 ครูฟ้าสาง  คาํทองเขยีว  หวัหนา้กลุ่มงานกิจการนกัเรียน ไดแ้จง้ครูที่คุมสอบแต่ละหอ้งใหน้กัเรียนทาํความสะอาด

หอ้งเรียน  

ที่ประชุม รบัทราบ 

 

  

 

     ปิดประชุม เวลา  18.00 น.  

 

 

   

       ลงชื่อ..........................................................ผูจ้ดและพมิพร์ายงานการประชมุ  

       (นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง) 

      ครูธุรการโรงเรียน 

 

 

 

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

          (นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 

 

 

 

 


