
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
ครั้งที่  ๑/ ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙      เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานผู้อ านวยการ        โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

************************************************************* 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายกุศล   ประเสริฐไทย  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางเบญจลักษณ์   ไกรศรีวรรธนะ กรรมการ 
 ๔.  นายธนัช  ฐากุลธเนศ  กรรมการ 
 ๕.  นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์  กรรมการ 
 ๖.  นายมนตรี  อาจมนตรี  กรรมการ 
  ๗.  นายสาคร  ช านาญพล  กรรมการ 
  ๘.  นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร  กรรมการ 
  ๙.  นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาววชัรา  หงษ์เวียง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายเอกชัย  วิวัฒน์วงตระกูล  ขออนุญาต 
 
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.   
ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 
  ปัญหาที่พบจากกิจกรรม เช่น 
   กิจกรรมวันเด็ก 
    - ปัญหาเรื่องสถานที่ค่อนข้างแคบและน้อย โดยทางเทศบาลมีเต็นท์ให้ ๒ เต็นท์ โดยแบ่งให้
โรงเรียนเวียงนครครึ่งเต็นท์ และโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ านวน ๑ เต็นทก์ับอีกครึ่งเต็นท์ 
   - ผู้อ านวยการมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปท าป้ายชื่อของโรงเรียน ให้มีกรอบที่สวยงาม 
   - คุณครพูรทิพย์เพ่ิมเติมว่าหากมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ควรให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการจัด
กิจกรรมน าป้ายชื่อโรงเรียนไปติดด้วย 
    - รองผู้อ านวยการธนัชให้ข้อเสนอแนะว่าหากมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  
ในการขอให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ควรให้ทางกลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมด้วย 
เพ่ือการด าเนินงานนั้นๆ เป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
 ๑.๒  ผลการประเมินการจัดการศึกษาจากภายนอก ครั้งที่ ๓ 
  - คุณครูนิกัญชลาแจ้งผลการประเมินว่าได้รับการแจ้งจาก ศน.พัชรี ว่าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ผ่านการประเมิน สมศ. รอบท่ี ๓ และจะได้รับเอกสารหลักฐานผลการประเมินประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
   - ผู้อ านวยการกล่าวขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
ในการเตรียมหลักฐาน ร่องรอย และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน 
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 ๑.๓ สถานการณ์น้ าในโรงเรียน 
   - รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์แจ้งว่าได้แก้ปัญหาน้ าที่ใช้โดยเพิ่มความยาวของท่อน้ า ในบริเวณ
โรงอาหารและน้ าดื่มแก้ปัญหาโดยให้ทางเทศบาลภูเวียงน าน้ าประปามาใช้ในการผลิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ อย.ก าหนด 
 ๑.๔ แนวทางในการจัดการงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการศึกษา 
   - ผู้อ านวยการมอบหมายให้งานงบประมาณฯ หาข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเรียนฟรี ๑๕ ปี ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
  - รองผู้อ านวยการธนัชแนะน าให้ใช้หนังสือของ สกสค. เป็นอันดับแรก 
   - การร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรในวาระครบรอบ ๔๕ ปีของโรงเรียน  
จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายใด 
  - รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์เพ่ิมเติมว่าการระดมทรัพยากรต้องขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการฯ เขตพ้ืนที่ก่อน 
 ๑.๕ การรับนักเรียน 
   ควรมีการรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
  ๑.๖ การแจ้งข้อมูลเพ่ือของบประมาณในการจัดหาพ้ืนที่สนาม 
   โดยทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์ ดังนี้ 
    - สนามฟุตซอล 
    - สนามตะกร้อ 
    - สนามวอลเล่ย์ 
   - ลานเอนกประสงค์ 
 ๑.๗ การซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียน 
  ทางกลุ่มงานงบประมาณฯ ได้ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อ านวยการมอบหมายให้ด าเนินการจับผ้าและตกแต่งบริเวณรั้วให้เรียบร้อยพร้อมกับธงชาติ  
  ๑.๘ ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาบริเวณหน้าเสาธง 
   โดยจะวางบัญชีรายชื่อไว้ที่หน้าเสาธงเพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเซ็นชื่อ  
หากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงครบ ๘๐% จะได้รับเกียรติบัตร 
จากทางโรงเรียน 
 ๑.๙ การประเมินลูกจ้าง 
   ผู้ที่ได้ผ่านการประเมินและได้เลื่อนขั้นเงินเดือนคือ นายสมทิศ  แดนสีแก้ว 
  ๑.๑๐ กิจกรรมวันครู ปี ๒๕๕๙ 
  - รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์ชี้แจงกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยกิจกรรมภาคเช้าจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  
ภาคกิจกรรมสัมพันธ์จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และเวลา ๑๗.๓๐ น. 
เป็นต้นไป จะเป็นกิจกรรมนันทนาการและงานสังสรรค์ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง และในวันที่ ๑๕ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๕.๓๐ น. ขอเชิญคณะครูที่ปรึกษาแต่ละห้องช่วยกันควบคุมนักเรียน
ที่ปรึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 
 ๑.๑๑ การเปิดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 
    โดยทางโรงเรียนจะเปิดห้องเรียนพิเศษเพ่ิมอีกหนึ่งห้องคือภาษาญี่ปุ่น เริ่มด าเนินการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
     - รับรอง – 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/และพิจารณา 
  ๓.๑  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  รองผู้อ านวยการกุศล  ประเสริฐไทย 
   ๑. การมอบของขวัญให้กับต ารวจจราจร 
    โดยทางโรงเรียนจะมอบเสื้อสีขาวและถุงมือให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
อ านวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน และมอบของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 
     มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 
 ๓.๒  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
   รองผู้อ านวยการธนัช  ธากุลธเนศ 
   ๑. ค าขวัญวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    โดยค าขวัญของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีดังนี้ 
     พระคุณครูเลิศล้ า  คุณธรรมแกร่งกล้า 
     สรรพศิลป์วิทยา  ศรีสง่าเมืองภูเวียง 
    - ผู้อ านวยการมอบหมายให้งานพัสดุฯ ด าเนินการจัดท าป้ายไวนิล โดยให้ภายในป้าย 
มีดอกกล้วยไม้ และกรอบที่สวยงาม 
       มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๑. การค้นหาวันที่ก่อตั้งโรงเรียน 
    วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  วันตอกเสาเข็ม 
   วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ วันยกเสาเอกอาคารเรียน 
    วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ วันจัดห้องเรียน ตั้งเสาธง 
   วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ วันเปิดเรียน  
   ๒. รองผู้อ านวยการเบญจลักษณ์ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการฯ การจัดเตรียมสถานที่ 
การจัดงานวันครู 
   ๓. ผู้อ านวยการมอบหมายคุณครูพรทิพย์ให้แจ้งไปทางกลุ่มสาระฯพลศึกษาฯ เกี่ยวกับ 
การงดใช้สนาม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 

 
                          (นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ)                                                 
                                              ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ                                       
                                                                             บันทึกการประชุม 
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           (นางสาววัชรา  หงษ์เวียง)                                                 
                                                               ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ                                     
                                                                  พิมพ์รายงานการประชุม   
 
 
     
 (นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

รับรองรายงานการประชุม 


