รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๕๙
วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖
๑๗.

นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
นายนิพนธ์ ประสีระเก
นางสาวณัฏยา เวียงเหล็ก
นางวนิดา คารังษี
นางสุจรรยา สิมมา
นางพัชรินทร์ โสภา
นางสาวพนิดา แสนจันแดง
นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
นางสาวตะวันฉาย ทาเวียง
นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
นายพจน์ ชมภูวิเศษ
นางสาวจริยา สารบุญ
นายปิยะ มีสะอาด
นางสาวศิรินทร สุรินราช
นายคมกริช นาไชยธง
นางสาวทัศนันท์ ศิลคุ้ม

ผู้ไม่มาประชม ๑ คน
นางสาวลลนา สิงหนิกร
เริ่มประชุม

๑๔.๔๐ น.

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ลาป่วย

นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
- วันนี้ถือว่าเป็ นโอกาสที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นวันครอบรอบและคล้ายวันเกิดคระครู โรงเรี ยน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร จานวน ๓ ท่าน คือ คุณครู ณฎั ยา เวียงเหล็ก คุณครู วนิดา คารังสี และคุณครู ปฐมพงษ์
นิติพจน์ ขอให้คุณครู ท้ งั ๓ ท่าน ประสบผลสาเร็ จทุกประการ
- ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษได้จดั นิทรรศการ สาหรับนักเรี ยน
เรี ยนร่ วม ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายคุฯครู ตะวันฉาย ทาเวียง เข้าร่ วม
กิจกรรมดังกล่าว
- เชิญชวนคุณครู ทุกท่านเข้าร่ วม facebook ของโรงเรี ยนหนองเสาเล้าวิทยาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ คือ ครู พจน์ ชมภูวเิ ศษ คุณครู สามารถติดตาม การดาเนิ นกิจกรรมได้
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ องรับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่านมาแล้ว
-

รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ งานวิชาการ
๑. การอบรมพัฒนาครู สหวิทยาเขตชุมแพ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่หอประชุมโรงเรี ยนชุม
แพศึกษา โดยให้แต่ละโรงเรี ยนดาเนินการจัดสอนชดเชย ซึ่งโรงเรี ยนหนองเสาเล้าวิทยาคาร รับผิดชอบใน
ส่ วนเอกสารเชิญวิทยากร เอกสารเข้าร่ วมอบรม และเกียรติบตั รผูเ้ ข้ารับการอบรม ซึ่ งมีวทิ ยากร คือ อาจารย์
เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล และ รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. การสารวจนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ ๖๐% ,๘๐%
๓. การสอบปลายภาคเรี ยน ข้อสอบให้ระบุตวั ชี้วดั ที่สอบ ออกข้อสอบตามตัวชี้วดั เพื่อจะสามารถ
วัดความสามารถนักเรี ยนได้ และสามารถซ่อมเสริ มในตัวชี้วดั ที่ไม่ผา่ น ซึ่งจะสอบในวันที่ ๒๐- ๒๒
กันยายน ๒๕๕๙
๔. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ แก้ ๐ ,ร ,มส ของนักเรี ยน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผา่ นมา
ให้วชิ าการสารวจนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองไม่ได้มา แจ้งครู ที่ปรึ กษาส่ งหนังสื อเชิ ญผูป้ กครองมาให้ครบ ๑๐๐%

๕. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุน โรงเรี ยนประชารัฐโรงเรี ยนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ผูล้ งนามใน
การเบิก ๑. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน, ๒. ครู นิพนธ์ ประสี ระเก , ๓.ครู พนิดา แสนจันแดง
๖. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขต วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ แข่งระดับภาคที่
จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๗. การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ สพม.๒๕ มี ๓๔ โรงเรี ยน โรงเรี ยนหนองเสาเล้าวิทยาคาร จะประเมินในรอบสุ ดท้าย
๓.๒ งานบริหารทัว่ ไป
๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๒. การประเมินสถานศึกษาสี ขาวปลอกยาเสพติด ระดับสหวิทยาเขตชุมแพ ผลการประเมิน
โรงเรี ยนที่เป็ นตัวแทนสหวิทยาเขต
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่ โรงเรี ยนชุมแพศึกษา
- โรงเรี ยนขนาดกลาง โรงเรี ยนนาจานศึกษา
- โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ประเมินระดับ สพม. ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
ประกาศผล ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
จากการประเมินที่ผา่ นมาได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการใน เรื่ อง โครงสร้างห้องเรี ยนสี ขาว การ
แสดงพิธีเปิ ด และการเชิ ญตารวจที่รับผิดชอบโรงเรี ยนเข้าร่ วม
๓. ประเมินโรงเรี ยนปลอดขยะ (Zero Waste School ) สิ่ งที่ตอ้ งทาคือเน้นให้บริ เวณต่าง ใน
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยนสะอาด ไม่มีขยะ และการแยกขยะ
๔. ประเมินโรงเรี ยนประชาธิ ปไตย ตัวอย่าง มีการรักษาสภาพ 3 ปี และประเมินสภาต้นแบบ
๕. การกากับดูแลฐานเศรษฐกิจพอเพียง เขตน่ามอง ห้องน่าเรี ยน จากการดาเนินกิจกรรมลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู ้
๖. การดูแลนักเรี ยนและการเก็บนักเรี ยนเวลาสอนการ
๗. ช่วยดูแลความเรี ยบร้อย อาคารสถานที่
๘. การบันทึกเวรกลางวันและเวรกลางคืน เวรประจาวัน ให้เป็ นปัจจุบนั

๓.๓ งานบุคลากร
๑. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ) เลื่อนไม่เกินวงเงินร้อยละ ๖
จากฐานเงินเดือน จานวนผูไ้ ด้เลื่อนขั้นทั้งปี ๒ ขั้น ไม่เกินโควตา ร้อยละ ๑๕ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
มอบงานบุคลากรออกคาสั่งคณะกรรมการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
แนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ผลการทดสอบ O-NET ม.๓ , ม.๖ การทดสอบปลายภาค/ปลายปี
- ผลการประเมินคัดเลือกนักเรี ยน สถานศึกษาพระราชทาน
- ผลการประกวด โรงเรี ยนผูม้ ีผลงานดีเด่น
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
- การประเมินภายนอก
- ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตามคารับรอง (การทาบันทึกข้อตกลง MOU)การปฏิบตั ิหน้าที่สอน
และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
๒. ส่ งผลงานรับรางวัล “ครู ดีไม่มีอบายมุข”(ส่ วนบุคคล) และโรงเรี ยนไม่มีอบายมุขส่ งภายในวันที่
สิ งหาคม – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ( ดูตราระทับไปรษณี ย)์ ประกาศผลในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รับมอบ
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นวันครู
๓. ระเบียบการลา /มาสายของข้าราชการครู งานบุคลากรแจ้งจานวนวันลาของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม –วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ (หากลาเกิน ๖ ครั้งส่ งผลถึงการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน) และการมาปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรต้องมาถึงโรงเรี ยนก่อน ๐๗.๕๐ น. เมื่อมาถึงให้ลง
ชื่อปฏิบตั ิหน้าที่ก่อน งานบุคลากรจะได้ดาเนินการสรุ ปข้อมูลรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบต่อไป
๓.๔ งานแผนและงบประมาณ
๑. โรงเรี ยนได้รับงบประมาณปรับปรุ งซ่ อมแซม อาคาร จากงบวาตภัย ๒๓๐,๓๐๐ บาท
๒. โรงเรี ยนได้รับงบประมาณปรับปรุ งซ่ อมแซม บ้านพักครู
๑๕๐,๑๐๐ บาท
๓. โรงเรี ยนได้รับงบประมาณส่ งเสริ มการมีงานทาของนักเรี ยน ม.๖ ๕๐,๐๐๐ บาท (นักเรี ยน
โครงการทวิศึกษา )

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
โรงเรียนและหน่วยงาน

เลิกประชุมเวลา

๑๗.๔๐ น.
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสุจรรยา สิมมา)
ครู ชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ ประสีระเก)
ครู ชานาญการพิเศษ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

