รายงานการประชุม
ข้าราชการครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ผู้มาประชุม
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
38.
40.
42.
44.
46.
48
50.
52.

ฝ่ายบริหาร
นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
2. นายก่อพงศ์ พรหมทา
นางสาวนิตยา ศรีเมือง
4. นางโสลันดา แสวงสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวชลิตา ทองนวล
6. นางสาวสมพร แก่นจักร
นางสาวณัฐณภา สุวรรณชาติ
8. นางอุบล จานงค์
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
10. นางสาวกาญจนา ดวงมณี
นางประดับ โคลฟท์
12. นางอรพินท์ นุเรศรัมย์
นางสาวอมราพร สุรวิทย์
14. นางสาวบาสิกา สมรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอาทิตย์ หาญชนะ
16. นายมรกต บุรกรณ์
นายภาสกร แสงโพธิ์แก้ว
18. นางสาวณิชากร เทศกูล
นางยุพา ไชยชนะ
20. นายพิทยา เพชรรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวัชรินทร์ ศรีวงศ์
22 นางเกิดศิริ ทองนวล
นางสาววิรัสศิริย์ วรเลิศ
24. นายบุญจันทร์ พลแก้ว
นายภูริทัต สามารถ
26. นางอินทิรา ศิลารักษ์
นางสิริกุล พลพันธุ์
28. นางไสว บู่ตั้ง
นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
30. นางสุพี นามคง
นางปัณฑิตา พลแก้ว
32. นางนงลักษณ์ จูมสีมา
นายวิเศษ สินศิริ
34. นางสาววิภาวดี คาแดง
นางสาวสกุณา รันพิศาล
36. นางสาวชลธิชา วรรณทอง
นางบังอร นิลดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายวัชรินทร์ ปราเวช
39. นางสาวดวงแข ปัญญา
นางนันทาริกา กิ่งเกษ
41. นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
นายกิจวิภู เรืองศรี
43. นางสาวไสว อุ่นแก้ว
นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
45. นางบัณฑิตา ศรีดารา
นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
47 นายสุทน พุ่มพวง
นายชวัลณัฐ แทนคา
49. นางหทยารัตน์ จุรันชัย
นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
51. นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
53. นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
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54. นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ธรรม
56. นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
58. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.
87.
89.
91.
93.
94.
96.
98.
100.
102.
104.
106.
108.
109.
111.
113.

55. นางนิดาพร สุธัญญรัตน์
57. นายพงศธร สิ่งสาราญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางศิริภารดา ทับสอน
60. นางอารี โพธิสาร
นางสาวฉัตรดาว เต้าทอง
62. นายบุญกอง นิลเพชร
นางสาวสังวาล สาคัมภีร์
64. นางพวงสิน ไสว
นายมรรคพนธ์ วงศ์พรหม
66. นายพินิจ ทนทาน
นางญาณี อินดี
68. นางสุดารัตน์ สายทอง
นางสุพรรษา จักรสูง
70. นางสาวจริญญา ศรแก้ว
นางบัวตูม เลิศศรี
72. นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
นางสาวโชติกา บุญเนตร
74. นางสาวอรพิน พุฒิพัตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายธวัชชัย ดาวงษ์
76. นางวิไลรัตน์ ทองลอย
นายอลงกรณ์ นิลดา
78. นายภาคิน โนนสูง
นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
80. นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวันทนา บุตรศรี
82. นายมหิธร สุธัญญรัตน์
นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว
84. นายประกาศิต จินดาศรี
นายโรจนพงศ์ บงบุตร
86. นายบุญถม จันทบุตร
นางปรียาดา โยริบุตร
88. นางสาวธนิดา จันทร์นี
นายนพพร พนานุสรณ์
90. นายบรรเทิง ทองคา
นางสาวนภาพร วรรณทอง
92. นางรัตนา วงศ์สุวรรณ
นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางขนิษฐา โอษฐงาม
95. นายพิสิทธิ์ ถนอม
นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา
97. นางวาสนา สิมมา
นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
99. นางสาวปิ่นมณี เกษเจริญคุณ
นายนัชนะ ไสยศาสตร์
101. นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
นายวิศาล จันทรง
103. นายพิษณุ กาพย์ศรี
นายอัศวิน สุขเกษม
105. นายศิรัฐเชษฐ์ สุทธิกุล
นายกฤษฎ์ ทองตีฆา
107. นายสุพล นันทะสิงห์
นางสาวพนม บุญโกฎิ
109.
งานแนะแนว
นางสาวสิริพร เพ็งพินิจ
110. นางสาวเพลินพิศ หมวกคา
พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่พัสดุ การเงินและสินทรัพย์
นางสาวกัญญาณัฐ โม่บุตร
112. นางสาวรจรินทร์ เหมโคตร
นายศุภชัย โสภาจันทร์
114. นางสาวกมลทิพย์ รัศมี
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ผู้ไม่มาประชุม
1.
3.
5.
7.
9.

ว่าที่ร้อยโทประวิทย์ ศิลาคา
นายสราวุธ สมรัตน์
นางฉายตะวัน วิลามาศ
นายพรชัย ปุณขันธุ์
นางอุษณี แก้วมณี

ไปราชการ
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาคลอด

2.
4.
6.
8.
10.

นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล
นางณชา แสนจันทร์
นายนิพพิชฌน์ แหวนเงิน
นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์
นายณัฐวิธวัณย์ แหวนหล่อ

ลาป่วย
ไปช่วยราชการ
ลาป่วย
ลากิจ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 1600 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอิทธิ ศรีมาธรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาครูใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวโชติกา บุญเนตร
1.2 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ที่สามารถสอบคัดเลือกได้
ในสายผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้
1.2.1 นายก่อพงศ์ พรหมทา ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
1.2.2 นายธวัชชัย บุญหนัก ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
1.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 9 ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ซึง่ เห็นความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนักเรียน จานวนการชนะเลิศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เป็นอันดับหนึ่ง และมีรายการไปแข่งขันระดับประเทศเป็นอันดับ 1
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน
ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เข้าร่วมประชุม 95 คน ดังนั้นโรงเรียนจึงปิดเป็นการภายใน
ประชุมในภาคเช้าและภาคบ่ายจะมีการประกวดสื่อครู
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ละกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันค่าใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าพาหนะ ครู 80 บาท นักเรียน 40 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
240 บาท
ครูที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน 160 บาท
นักเรียน
75 บาท
นายภาคิน โนนสูง แจ้งว่า มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 40 คน ไม่มีรถในการเดินทางไปแข่งขัน
ประธาน แจ้งว่า จะปรึกษาหารือและพูดคุยอีกครั้ง
นางสาวนิตยา ศรีเมือง แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดสื่อครูดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางบัวตูม เลิศศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสิริกุล พลพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
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การประกวดสื่อครูและโครงงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2559 ถ้าส่งไม่ทันหรือไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าประกวดสื่อครู 10 คน ขอให้อ่าน
ให้เสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวปิ่นมณี เกษเจริญคุณ แจ้งเพิ่มชื่อในคาสั่งขออนุมัติไปราชการ เนื่องจากเป็นผู้ฝึกซ้อม
และควบคุมโครงงานสังคมศึกษาฯ
นางสาวนิตยา ศรีเมือง แจ้งเพิ่มเติมกิจกรรมโครงงานให้เตรียมโต๊ะและปลั๊กไฟไปเอง ส่วนการ
ประกวดสื่อครูจะมีการจัดโต๊ะไว้ให้ และเริ่มการแข่งขันในเวลา 08.00 น. จะเริ่มการแข่งขันก่อนพิธีเปิด
ซึ่งพิธีเปิดกาหนดเวลา 09.00 น. โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
1.4 การออกค่ายพักแรมของกิจกรรมบังคับ, กิจกรรม ม. ปลาย และการไปทัศนศึกษาของ
นักเรียน
ประธาน แจ้งว่าการเข้าค่ายพักแรมของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและ
กิจกรรมยุวกาชาด กาหนดวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายอยู่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ กาหนดวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พนมดงรัก น้าตกสาโรงเกียรติ ค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามระเบียบ ซึ่งที่ผ่านมา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
มีส่วนที่ต้องปรับแก้ไขค่อนข้างเยอะ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว แจ้งว่ากิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน
แต่ไม่มีการค้าง คืนต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการ มีค่าอาหารว่าง ดังนั้นขอสนับสนุนงบประมาณ ใน
การดาเนินการ จานวน 10,000 บาท
ประธาน แจ้งว่าจะต้องทาตารางให้ถึงเวลา 21.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จะปรึกษาหารือ
อีกครั้ง และการไปทัศนศึกษานโยบายคือไปให้ครบทุกระดับไปตามช่วงเวลาที่สะดวก นักเรียนได้รับเงิน
คนละ 140 บาท ถ้าไม่เพียงพอนักเรียนช่วยสมทบส่วนต่าง และประชาสัมพันธ์การดูภาพยนตร์ที่
โรงหนังบิ๊กซี ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13-29 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อยากให้
นักเรียนไป 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
นายบุญกอง นิลเพชร แจ้งว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ประสานรถที่จะเดินทางไปทัศน
ศึกษา สถานที่และกาหนดวันที่จะเดินทางแล้ว คือวันที่ 1 มีนาคม 2559
นางนิดาพร สุธัญญรัตน์ แจ้งว่า งานแนะแนวกาหนดจัดวันอาลาสถาบันให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
ประธาน แจ้งว่าต้องเปลี่ยนวันเพราะนักเรียนจะได้มาร่วมให้กาลังใจรุ่นพี่ ระดับอื่นถ้าไปวันที่
1 มีนาคม 2559 ขอให้เปลี่ยนกาหนดการเดินทาง สรุปการไปดูหนังเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.5 การของบประมาณ SBMLD ประจาปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนเคยดาเนินการจัดทา
โครงการ ระบุกิจกรรม เสนอโครงการไม่ถูกต้องซึ่งได้ไปปรับแก้เรียบร้อยแล้วที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แบ่งได้ ดังนี้
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 5
การจัดการศึกษาในระบบ ร้อยละ 75
การจัดการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 15
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 10
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ซึง่ เคยได้จัดทาแผนแต่ละกลุ่มฯได้เสนอโครงการด้วยงบ 750,000 บาท โรงเรียนต้องคิด
โครงการใหม่ โรงเรียนจะสารวจความต้องการของนักเรียนแล้วนามาจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระฯ
มีรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ใดที่ไม่พร้อมในปีแรกไม่ต้องเปิดก็ได้ วิชาใดที่นักเรียนต้องการจะเปิดในปีการศึกษาหน้า
การจัดการศึกษานอกระบบ จัดตั้งกลุ่มละ 5 คนขึ้นไป เช่น การเลี้ยงกบ การเลี้ยงจิ้งหรีด
เน้นนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน เช่น การจัดการ
อบรม และศึกษาเพิ่มเติมตามแหล่งเรียนรู้ ทาเป็นโครงการไม่ต้องทาวิชาเพิ่มเติม สอบประมวลความรู้
ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประชุมกันอีกครั้ง กรมส่งเสริมมีงบประมาณให้ 750,000 บาท
อาจจะใช้งบประมาณไม่ถึง 750,000 บาทก็ได้ ทุกโรงเรียนได้เท่ากันหมด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
ประธาน รายงานการประชุมครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
และสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อแก้ไขหรือไม่
ที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไขรายงการประชุมและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2559
ที่ประชุมไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่องจากฝ่ายวิชาการ
โดย นางสาวนิตยา ศรีเมือง ได้แจ้งเรื่องจากฝ่ายวิชาการ ดังนี้
4.1.1 การส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 2 มีครูที่ส่งแล้วคิดเป็นร้อยละ 83.62 ส่วนครูที่ยังไม่ส่ง ฝ่าย
วิชาการให้นาส่งได้อีกภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งมีครูส่งเพิ่มมาอีก 5 คน และข้อสังเกตจากการ
ตรวจ ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว ได้แจ้งไปแล้วว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งครูส่วนใหญ่ดาเนินการได้อย่าง
เรียบร้อย มีเพียงบางส่วนที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งได้แจ้งให้นาไปแก้ไข
4.1.2 สรุปผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ซึ่งในเอกสารจะประกอบด้วยผลการเรียนเฉลี่ย และร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มส โดย
ตามนโยบายของโรงเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75 และมีร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียน 0 ร และ มส ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังในภาคเรียนที่ 2
นางสาวนภาพร วรรณทอง สอบถามว่า นักเรียนที่ติด มส ได้คิดรวมนักเรียนแขวนลอย
ด้วยหรือไม่ เพราะถ้าคิดรวมจะทาให้มีค่าร้อยละสูงขึ้น
นางสาววิรัสย์ศิริ วรเลิศ ชี้แจงว่า คิดตามจานวนที่มีรายชื่อทั้งหมดตามที่ครูสรุปมาใน
ปถ.05
นางสาวนิตยา ศรีเมือง แจ้งว่า ให้คานวณใหม่โดยคิดเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียน 0
และ ร ส่วน มส ให้นาไปคิดรวมกับนักเรียนแขวนลอย
ประธาน แจ้งว่า ในการให้ผลการเรียน 0 , ร ต้องดูธรรมชาติวิชาด้วย เช่น วิชาการงาน
อาชีพนักเรียนไม่ควรติด 0 จานวนมาก ซึ่งครูผู้สอนต้องกลับไปดูวิธีการวัดผล ประเมินผลว่าเหมาะสม
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หรือไม่ และครูบางคนที่เคยมีผลการเรียน 0 สูงมากๆ หลังจากที่ได้มีการนิเทศ ก็มีการนาไปปรับปรุง ทา
ให้ผลการเรียน 0 ลดลง
4.1.3 การวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) ซึ่งจะมีเครื่องมือวัด 6 ฉบับ ประเมินใน
ภาคเรียนที่ 2 โดยจะวัดระดับละ 2 ห้อง
นางสิริกุล พลพันธุ์ ชี้แจงรายละเอียดจากที่ได้ศึกษาข้อมูลว่า การวัดจะมีเครื่องมือวัด 6
ฉบับเหมือนกันทั้ง 3 ระดับแต่เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไปโดยฉบับที่ 2 การใช้เทคโนโลยีนักเรียนจะต้อง
ทาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต้องมีการนาเสนอภายใน 2 ชั่วโมง โดยจะสอบระดับละ 2 ห้องเรียน ซึง่
ขอเสนอให้มีการดาเนินงานในระดับโรงเรียน โดยฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง และในการสอบ
สมรรถนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งฉบับร่างไว้แล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าข้อสอบมีกี่
ฉบับ มีกี่ชุด แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษไว้แล้ว ซึ่งถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษส่ง
ข้อสอบมาให้เลยก็จะง่าย แต่ถ้าให้มาเป็นแผ่นซีดี ต้องนามาโรเนียว ซึ่งจะทาให้ภาระงานหนักขึ้น
นางสาวนิตยา ศรีเมือง แจ้งห้องเรียนที่จะทาการวัดระดับละ 2 ห้อง
ประธาน แจ้งว่า จะสอบถามข้อมูลจาก ศน.สมภูมิ ทูลภิรมย์ อีกครั้ง
4.1.4 ข้อมูลจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้ประกอบการส่งต้นฉบับข้อสอบ
โดยให้แจ้งจานวนตามจริง เจ้าหน้าที่อัดสาเนาจะสาเนาเผื่อให้เอง
4.1.5 ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) ซึ่งวันรับสมัครจะตรงตามปฏิทินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
และจะมีการออกแนะแนวการศึกษาต่อด้วย
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า ปฏิทินนี้จะตรงกันทั้งประเทศ
นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล แจ้งว่า งานรับนักเรียนได้ดาเนินการดังนี้
1) การรับสมัคร ได้ดาเนินการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ จัดทาป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์และเอาข้อมูลลงในเวปไซต์ของโรงเรียน และการจัดทาข้อสอบวิชาละ 20 ข้อ โดยให้
พิมพ์และบันทึกในแผ่นซีดี ส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยคาสั่งแต่งตั้งอยู่ในระหว่างการดาเเนิน
การและจะแจกให้ครูที่เกี่ยวข้องต่อไป
2) การแนะแนวการศึกษาต่อจะดาเนินการในช่วงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2559
โดยจะเชิญคณะกรรมการดาเนินงานประชุมหลังจากการเข้าค่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวพนม บุญโกฏิ ขอเชิญครูร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการคัดเลือกครูที่ปรึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
นางนิดาพร สุธัญญรัตน์ แจ้งขออนุญาตครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ (Diamond Room)
ขอให้เป็นคณะกรรมการของห้องเรียนพิเศษ
ประธาน เสนอแนะว่า ครูสอนระดับใดควรจะเป็นครูที่ปรึกษาระดับนั้นเพื่อจะได้สอน
และรู้ข้อมูลการเรียนของนักเรียนมากขึ้น
นางสาวพนม บุญโกฏิ แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบห้องเรียนพิเศษและห้องเพาะพันธุ์ปัญญา
แจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษามาเลย ส่วนห้องที่เหลือเสนอให้จับคู่ตามความสมัครใจ
นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล เสนอ ให้จัดห้องเรียนพิเศษ (Diamond Room) ไว้ที่ห้อง 8
เหมือนเดิม เนื่องจากระดับอื่นๆ ก็อยู่ในห้อง 8 จะได้เป็นรูปแบบเดียวกัน และจะได้จาได้ง่ายด้วย
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นายอาทิตย์ หาญชนะ สอบถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าห้องเรียนใดเป็นห้อง
เพาะพันธุ์ปัญญา หรือให้นักเรียนเลือกเอง
นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล ชี้แจงว่า ในใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีให้นักเรียนเลือก
ว่าจะอยู่ห้องปกติหรือห้องเพาะพันธุ์ปัญญา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกัน แต่จะเพิ่ม
สายอื่นๆ ด้วย โดยให้เลือกเป็นอันดับ โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในการออกแนะแนว
การศึกษา และเมื่อมาสมัครก็จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้ง
4.1.6 ปฏิทินฝ่ายวิชาการ ซึ่งงานที่สาคัญในช่วงนี้ คือ การประกาศรายชื่อ ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559 และในวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2559 จะเป็นการยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบของนักเรียนที่
มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ซึ่งจะเป็นการให้ทางานเพิ่มในช่วงที่ขาดหรือลา แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการลา
คือจะไม่มีใบลา แต่จะใช้การแจ้งทางโทรศัพท์ และไม่มีการลงข้อมูลในสมุดติดตามการเข้าเรียน ซึ่งในปี
การศึกษาหน้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ และให้ครูส่งผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และฝ่าย
วิชาการจะประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ
60 จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชา และในส่วนของการดาเนินการ มีข้อมูลที่ครูนาไปลงในเฟสบุ๊คว่า
นักเรียนไม่มาแก้ตัว แต่จะเข้าพบผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเลย ซึ่งไม่อยากให้ลงข้อมูลเช่นนั้น
เนื่องจากเฟสบุ๊คเป็นสื่อสาธารณะ อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนได้
ประธาน ชี้แจงว่า การที่ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการจะตัดสินปัญหาในแต่ละกรณี
จะต้องมีการสืบค้นข้อมูล หาต้นเหตุที่มาที่ไป ไม่ใช่ว่าใครมาพบก็จะให้ผ่านเลย ซึ่งการที่ครูนาข้อมูลไปลง
ในสื่อออนไลน์เช่นนั้น จะทาให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น ก่อนที่จะโพสต์ข้อความต่างๆ ขอให้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมและผลที่จะตามมาด้วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
4.2 เรื่องจากฝ่ายอานวยการ
โดย นางโสลันดา แสวงสุข ได้ชี้แจงเรื่องจากฝ่ายอานวยการ ดังนี้
4.2.1 พิธีทาบุญอายุวัฒนมงคล 72 ปี และพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอาเภอ
พระครูวีรปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอาเภอขุนหาญ ณ วัดบ้านด่าน ตาบลโนนสูง อาเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559
4.2.2 การอยู่ค่ายพักแรมของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ลงเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ ถ้าไปอยู่ค่ายให้ลงเวลาของแต่ละกิจกรรม
4.2.3 แจ้งการดาเนินงานจากฝ่ายพัสดุ โดยนางไสว บู่ตั้ง ได้ชี้แจงการดาเนินการและ
ขั้นตอนงานพัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ประธาน แจ้งว่า การจัดซื้อจัดจ้าง ครูบางคนนาเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยที่ไม่ได้ติดตามงาน จากนั้นก็มาทวงเงินจากงานการเงิน แต่เอกสารบางอย่างยังมีปัญหาดาเนินการต่อ
ไม่ได้ขอให้ตรวจสอบอย่านาเอกสารไปวางไว้เฉยๆ ต้องติดตามงานด้วย
4.2.4 งานบุคคล ครูที่ยังไม่ส่งแบบสารวจ ชพค. และชพส. ขอให้ดาเนินการส่งได้
ที่งานบุคคล ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางยุพา ไชยชนะ นายพิทยา เพชรรัตน์
นายอาทิตย์ หาญชนะ นายมรกต บุรกรณ์ นางสาวณิชากร เทศกูล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายนพพร พนานุสรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา นางหทยารัตน์ จุรันชัย
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวลฎาภา อายุวงษ์ นายธวัชชัย ดาวงษ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์ นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์ นางวิไลรัตน์ ทองลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งครบทุกคน
4.2.5 การอยู่เวรกลางวัน บางวันเข้าห้องไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาอยู่บ่อยครั้ง และขอให้
ครูผู้อยู่เวรได้ลงข้อมูลการมาปฏิบัติหน้าที่ และครูผู้ตรวจเวรให้ตรวจเวรและลงข้อมูลด้วย
ประธาน แจ้งว่า กุญแจเก็บไว้ที่ยามคนละดอก ส่วนเอกสารสาคัญของงานสารบรรณก็เก็บให้
เรียบร้อย
4.2.6 การขออนุมัติไปราชการ ต้องเสนอตามขั้นตอนและมีหนังสือต้นเรื่องที่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อานวยการโรงเรียนก่อน
ประธาน แจ้งเพิ่มเติม การไปราชการจะต้องมีหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการก่อน หากไม่มี
หนังสือต้นเรื่องก็ต้องเป็นบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
4.2.7 นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว แจ้งว่า การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ขอบความ
อนุเคราะห์ฝ่ายสถานที่ได้จัดสถานที่ให้เรียบร้อย ครูที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและรับรายงานตัว
ของนักเรียน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาววิภาวดี คาแดง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายชวัลณัฐ แทนคา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ¾ นางสาวกาญจนา ดวงมณี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 นางบังอร นิลดา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นายพรชัย ปุณขันธุ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 นางสาวอมราพร สุรวิทย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นางสาวสังวาลย์ สาคาภีร์
นางสาวพนม บุญโกฎิ แจ้งว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ครูที่อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากต้องไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ประธาน แจ้งว่าให้บันทึกข้อความชี้แจงที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ และมีงบประมาณ จานวน
200,000 บาท และช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้มาประมาณการในการดาเนินงานแล้ว
ซึ่งมีงบประมาณเหลือประมาณ 30,000-40,000 บาท
นางสาวพนม บุญโกฏิ เสนอว่าให้ซ่อมแซมห้องน้าอาคารเรียน 1 เพราะใช้ไม่ได้นานแล้ว
นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา แจ้งว่า ห้องน้าอาคารเรียน 4 มีปัญหาใช้ไม่ได้เช่นกัน
นางสาวณิชากร เทศกูล แจ้งว่า ปลั๊กไฟและสายไฟฟ้าที่ชารุด เสนอให้เปลี่ยนใหม่เพราะอาจจะ
ทาให้เกิดอันตรายได้
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นางบัณฑิตา ศรีดารา แจ้งว่า ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟที่อาคารเรียน 4 ชารุดขอให้แก้ไขและ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
ประธาน แจ้งว่า ให้บันทึกข้อความเสนอมา รายการใดที่สามารถซ่อมแซมได้ ก็จะใช้งบประมาณ
ของโรงเรียน ส่วนการซ่อมแซมห้องน้าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ อาจจะไม่เสร็จเรียบร้อย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
4.3 เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียน
ประธาน แจ้งว่าฝ่ายกิจการนักเรียน มีบุคลากรที่สอบได้ 2 คน คือ นายก่อพงศ์ พรหมทา สอบ
ได้และไปดารงตาแหน่งโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ และนายธวัชชัย บุญหนัก สอบได้และไปดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซึ่งทั้ง 2 คนทางานมารู้สึกผูกพัน และให้ทั้ง 2 คน
กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณทั้ง 2 คน และเสียดายคววมสามารถและก็ดีใจและยินดีที่มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
นายก่อพงศ์ พรหมทา แจ้งเกี่ยวกับเงินปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษานี้ให้เป็นชุดกีฬานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ห้องละ 10 ชุด มอบนางนันทาริกา กิ่งเกษ จัดทาแบบฟอร์มให้
นักเรียนได้กรอกข้อมูล
4.4 เรื่องจากฝ่ายบริการ
ไม่มี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธาน แจ้งเรื่อง การแสดงงานดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีตานานศรีพฤทเธศวร
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 และได้ขอความอนุเคราะห์วงโปงลาง และ วงดนตรีลูกทุ่ง
มอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์ แจ้งเกี่ยวงานที่ดาเนินการ ดังนี้
1.วันที่ 25 มีนาคม 2559 อนุมัติจบหลักสูตร วันที่ 29 มีนาคม 2559 มอบประกาศนียบัตร
และประกาศผลการสอบ O-NET
ดังนั้น จะมอบ ปพ.2 ให้นักเรียนนก่อน ส่วน ปพ. 1 จะต้องรอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก่อน ซึ่งจะนัดหมายนักเรียนมารับในวันที่ 1-2 เมษายน 2559
2.เอกสาร ปถ.06 และ ปถ.08 ครูที่ปรึกษาขอให้ดาเนินการให้เรียบร้อย แล้วนาส่งที่งาน
ทะเบียนเพื่อจะแจกให้กับนักเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2559
3.ฝ่าย/งาน ต่างที่จะขออายัด ปพ.1 ขอให้บันทึกข้อความแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่าขออายัด ปพ.1 ส่งที่งานทะเบียน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2559
4.ไฟล์ Excell สาหรับกรอกคะแนน ได้มอบให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว หากมี
ข้อผิดพลาดขอให้แจ้ง เพื่อจะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆ
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5.ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียนของนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
ประมาณ 20 คน มาติดต่อครูผู้สอน 1 ดังนั้นเป็นห่วงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 เกินร้อยละ 3
แน่นอนซึ่งมีความลาบากใจ ให้ครูส่งผลการสอบแก้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ครูส่วนใหญ่เข้าค่าย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ถ้านักเรียนมาติดต่อครูผู้สอนอาจจะไม่พบดังนั้นเสนอเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2559
ได้หรือไม่
นางสิริกุล พลพันธุ์ แจ้งว่า ส่งเอกสารภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้ และครูที่ไปเป็น
กรรมการคุมสอบ O-NET ที่โรงเรียนสายธารวิทยาคม ขณะนี้ได้ทาคาสั่งขออนุมัติไปราชการ และใช้รถ
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ครูไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เลิกประชุม เวลา 18.30 น.

(นางปัณฑิตา พลแก้ว)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางโสลันดา แสวงสุข)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

