
รายงานการประชุมครูและบคุลากรของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

ครัง้ที่ ๖ / ๒๕๕๙ 

วนัพฤหสับดีที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ 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. นางรชันีกร   สอนศรี    ครู คศ.๓ 

  ๑๒. นายธีรพงษ ์ แสงสทิธิ์    ครู คศ.๓ 

  ๑๓. นายอลงกต  เปานาเรียง   ครู คศ.๒ 

  ๑๔. นางอมรรตัน ์   แก่นจนัทร ์   ครู  คศ.๒  

  ๑๕. นายฟ้าสาง  ค าทองเขยีว   ครู คศ.๒ 

  ๑๖. นางอญัชล ี บรรทดัเรียน   ครู คศ.๒  

  ๑๗. นายสมควร   ฐานะ    ครู คศ.๒  

  ๑๘. นางสาวปญัชลดิา  โสหา   ครู คศ.๒ 

  ๑๙. นางสาวจนัทนา  ฉายจรุง   ครู คศ.๒ 

           ๒๐. นางรชัดานุศร  สุพร    ครู คศ.๒ 

  ๒๑. นายพฤทธิ์พล  ชารี    ครู คศ.๒ 

  ๒๒. นางนนัทนา  ภาโนชติ    ครู คศ.๒ 

  ๒๓. นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ   ครู คศ.๑ 

  ๒๔. นายภูวดล  บรรทดัเรียน   ครู คศ.๑ 

  ๒๕. นางสาวนนัทพร  บุตรเวยีงพนัธ ์  ครู คศ.๑ 

  ๒๖. นายคคนปกรณ์   อินศร   ครู คศ.๑ 

  ๒๗. นางสาวอินทรแ์ปลง  อบอุ่น   ครู คศ.๑ 

  ๒๘. นายพงษพ์ฒัน ์  สมณะคีรี   ครูผูช่้วย 

  ๒๙. นางสาวนิภาพร   ชาติสุข     ครูผูช่้วย  

  ๓๐. นางสาวจุฑารตัน ์ ภูมศีรี   ครูผูช่้วย 

  ๓๑. นายภทัรภ์ูม ิ เหมบุรุษ    ครูผูช่้วย 

  ๓๒. นางสาวพุชณารินทร ์ ศิรินุภาสกุล  ครูผูช่้วย  

  ๓๓. นางสาวแคทรียา  มขุมาล ี   ครูผูช่้วย 
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  ๓๔. นางสาวสุธารตัน ์ ระวนูิ   ครูผูช่้วย 

  ๓๕. นางสาวสุวมิล  กาลไสย ์   พนกังานราชการ 

  ๓๖. นายศิวะ  จวบสมบตัิ    พนกังานราชการ 

  ๓๗. ว่าที่ ร.ต. ชชัวาล   เหลอืงค า   พนกังานราชการ 

  ๓๘. นางสาวพมิพน์ภสั  จนัทรบ์รรจง   ครูธุรการโรงเรียน 

  ๓๙. นางสาวจตุพร   ฝ่ายบุญ   ครูพี่เลี้ยงเดก็พกิาร 

  ๔๐. นายสงัวาลย ์ หลา้บาง    ภารโรง(พนกังานขบัรถ) 

 

ผูไ้ม่มาประชุม ๑. นางศศินนัธ ์  รงัสธีนชยัภทัร ์   ลากิจ 

  ๒. นายนิธิวชัร ์ รงัสธีนชยัภทัร ์   ลากิจ 

  ๓. นางสาวนฐันภสัสร  โสดา   ลาป่วย 

  ๔. นายกิตติวฒัน ์ อาจญาจารย ์   ไปราชการ 

  ๕. นายสายนัต ์  สมิมา    ไปราชการ 

  ๖. นางสาวอินทรแ์ปลง  อบอุ่น   ไปราชการ 

  ๗. นางสาวภทัรียา  ทวจีิตร    ไปราชการ 

  ๘. นายทนงศกัดิ์  อุยะวาปี    ไปราชการ 

  ๙. นายวฒันพงษ ์  พรนิคม   ไปราชการ 

     

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐ น. 

  นายวสนัต ์  ลาจนัทกึ  ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม  ประธานการประชมุครูและ

บุคลากรโรงเรียน กลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการตามวาระการประชมุ ดงันี้    

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ ขอชื่นชมและยนิดกีบัผลคะแนนการสอบ O-NET ม.๓ ที่ไดล้  าดบัที่ ๑๔ 

  ๑.๒ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกนัในงานเลี้ยงสงัสรรคปิ์ดกลอ่งชอลก์ที่แพเขือ่นอุบลรตัน ์ 

  ๑.๓ แจง้เตือนการเสยีภาษอีากรของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหร้ีบด าเนินการก่อน      

                         วนัที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่แลว้  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพื่อทราบและถอืปฏบิตัิ 

  ๓.๑ การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ TEPE Online  

       แจง้ใหผู้ท้ี่ไดร้บัมอบหมายด าเนินการและรายงานผลการอบรมพฒันาฯ ไปยงัส านกังานเขตต่อไป 

ที่ประชุม รบัทราบ  หวัหนา้งานบุคคลรายงานผลการอบรมพฒันาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้      
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  ๓.๒ เรื่องแจง้จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ 

   ๓.๒.๑ เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ 

    ๑) ชมรมกอลฟ์ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ ขอขอบคุณทุกท่านที่

ใหก้ารสนบัสนุน และความร่วมมอืในการจดัแขง่ขนักอลฟ์บรรลุตามวตัถปุระสงคด์ว้ยดี        

ที่ประชุม รบัทราบ 

    ๒) เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบตัิการขยายผลการใชง้านระบบงาน Smart OBEC และ 

Smart Area  ขอใหโ้รงเรียนส่งบุคลากรที่รบัผดิชอบงานสารบรรณ โรงเรียนละ ๑ คน เขา้รบัการอบรม ในวนัที่ ๑ เมษายน 

๒๕๕๙ ณ  หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์โรงเรียนกลัยาณวตัร อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

ที่ประชุม รบัทราบ 

   ๓.๒.๒ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 

    ๑) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ แจง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูม้ผีลงานดีเด่นที่ประสพ

ผลส าเร็จเป็นที่ประจกัษ ์ เพื่อใหม้หีรือเลือ่นวทิยฐานะช านาญการพเิศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  

ที่ประชุม รบัทราบ 

    ๒) การบรรจุและแต่งตัง้ผูผ้่านการคดัเลอืกเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผูช่้วย สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕  จ านวน ๑๗  ราย ครบตาม

จ านวนต าแหน่งว่าง โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม ไดร้บับรรจุครูผูช่้วย จ านวน  ๑  ต าแหน่ง   

คือ นางสาวสุธารตัน ์ ระวนูิ   เอกภาษาองักฤษ  

ที่ประชุม  รบัทราบ และแสดงความยนิดีตอ้นรบั 

    ๓) ตามที่ ทางเขตไดแ้จง้ใหโ้รงเรียนด าเนินการพจิารณาเลือ่นข ัน้เงนิเดอืนขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครัง้ที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) และด าเนินการพิจารณาเรียบรอ้ยแลว้ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอ 

กศจ. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเมือ่ กศจ.ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ทางเขตจะด าเนินการออกค าส ัง่เลื่อนข ัน้เงนิเดือน และ

เบกิจ่ายเงนิเดอืนต่อไป 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

    ๔) การอบรมลูกเสอืตา้นภยัยาเสพติด (ลูกเสอื ป.ป.ส.) ปี ๒๕๕๙ ในวนัที่ ๑๘ – ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสอืแก่นนคร ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  ไดส่้งรายชื่อผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ คือ คุณครูสมควร  ฐานะ และรายชื่อนกัเรียนช ัน้ ม. ๒ 

จ านวน  ๘  คน เรียบรอ้ยแลว้ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

    ๕) การร่วมงานแสดงนิทรรศการทรพัยกรไทย หวนดูทรพัยส์ิ่งสินตน ในวนัที่ ๒๙ 

มนีาคม ๒๕๕๙ ณ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนหนองนาค าวิทยาคม รองวิไลวรรณ ห่มขวา      

น าคณะดูงานดงักลา่ว  และไดร้ายงานผลการศึกษาดูงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและที่ประชมุไดร้บัทราบ  

ที่ประชุม  รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพจิารณา  

- ไมม่ ี

     

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  อื่นๆ 

  -  รองวไิลวรรณ  ห่มขวา  แจง้เรื่องการประชุมผูบ้ริหารจากขอ้ประชุมที่ชุมแพศึกษา เรื่อง การจดัสรร

ต าแหน่ง พนกังานราชการที่ว่างลง บรรจุใหม ่: ครูภูมปิญัญา  ๕๐ : ๕๐ 

  - แจง้วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารดงัแนบในที่ประชมุ)  

  - เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  ถงึความพรอ้ม ขององค ์๑ – ๕  

  - การใชร้ะบบสแกนลายนิ้วมอื เริ่มใชใ้นปีการศึกษา ๑/ ๒๕๕๙ 

  - การมาปฏบิตัิหนา้ที่และรกัษาเวรยามความปลอดภยั ในช่วงปิดภาคเรียน ในวนัที่ ๑ พฤษภาคม – ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ หากมเีรื่องเร่งด่วนใหร้ีบแจง้ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดร้บัทราบทนัท ีและจะด าเนินการแจง้ข่าวสารคณะครู

ไดร้บัทราบทาง ไลนข์า่วสาร น.ค.ว. 

  - แจง้การอบรมตามโครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม ในวนัที่    

๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม รบัทราบ 

 

         

  

     ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๓๐ น.  

 

 

   

     

 

 

 


