๑
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 6/2561
วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
ณ ห้องแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
............................................................................................................................. .
ผู้มาประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 54 คน ดังนี้
1. นายสันติ ฤาไชย
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย
รองผู้อานวยการ
3. นางอนุภาพ ธาตุทาเล
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
4. นางสโรชา เอกอาพัน
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
6. . นางสาวปฤษฎิ์ฎา ทัลก์หิรัญวงศ์
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
7.นางประภัสสร จันทร์แดง
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
8. นางพิชยา โคตรมงคล
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
9. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
10. นางสาวแววมยุรา เนียมสา
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
11. นางสาวราตรี ศรีวรกุล
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
12.นางสาวกฤติยา ศรีนุกูล
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
13.นางสาวกันต์ธนัท บุญก้อง
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
14.นายขจรยศ จันทมุณี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
15.ว่าที่ร.ต.หญิงณัฎฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
16.นางสาวกฤษณา ล้นเหลือ
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
17.นางสาวอนัญญา บัวเทิง
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
18.นายอาทิตย์ อุษาวรกิจ
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
19.นายประดิษฐ์ สุขเกษม
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
20. นางรัศศิญา เหล็กกล้า
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
21.นายสมพร บัวกล่าธนกิจ
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
22.นางสาวกัญญาภัค จันทร์ภูมิ
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
23. นางสาวพลอยไพลิน นาโพธิ์ตอง
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
24.นางสาวอนุชิดา แสนคา
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

๒
25.นางสาวธนพร สมวงษ์
26.นางสาวจันทร์อัมมร เกตุแก้ว
27.นางสาวจันทิมา พันธ์สิงห์
29.นางสาวสุกัญญา คาสุทธะ

ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

30. นายประเสริฐ หัสรินทร์
พนักงานราชการ
31 นางสุวิมล รักษาพล
พนักงานราชการ
32. นางสาวราตรี กุลขนิ
พนักงานราชการ
33. นายธีรพล เมืองวงษ์
พนักงานราชการ
34. นางวนิชา นาคเป้า
พนักงานราชการ
35.นางสาวจารุภา เพ็ชรภา
พนักงานราชการ
36.นางน้าฝน ประยูรเจริญ
พนักงานราชการ
37.นางสาวบุษบา บัวผาง
พนักงานราชการ
38.นายวีระพงษ์ นครศรี
พนักงานราชการ
39.นายธราธิป เจริญไชย
พนักงานราชการ
40.นายณรงค์ อุดมแตง
พนักงานราชการ
41.นายพุทธินันท์ จันทะวงศ์
พนักงานราชการ
42.นางสาวธารตรี ศรีทอง
พนักงานราชการ
43.นางสาวโชติมณี นครศรี
พนักงานราชการ
44.นางเทวา แก่นท้าว
พนักงานราชการ
45.นายธนสาท บุญรอดอยู่
พนักงานราชการ
46.นางสาววรรณิศา ต้นกันยา
พนักงานราชการ
47.นางสาวกรรณิกา แดงนา
พนักงานราชการ
48.นางสาวปราณี แห้วใต้
พนักงานราชการ
49.นางสาวบุษปัทษ์ สุวรรณไกรษร พนักงานราชการ
50.นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ
พนักงานราชการ
51นายก้องชัย ยุทธา
ครูอัตราจ้าง
52.นางสาวอรพิน นาอุบล
ครูอัตราจ้าง
53นายจักรพงษ์ เนื่องชมพู
ครูอัตราจ้าง
54.นางสาวมิรันตรี หอมสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

๓
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 4 คน
1. นางพิญญา ใจมาลัย
2. นายทรงเดช โคตรมงคล
3.นางสาวอนุชิดา แสนคา
4.นางสุคนธ์ ผาสุข

ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ช่วยราชการ
ครูโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ช่วยราชการ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสันติ ฤาไชย ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสาหรับคน
พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2561ณ หอประชุมพุทธมณฑล สานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผู้อานวยการขอขอบคุณและขอชื่นชมในการทางานเป็นทีม และเห็นถึงความตั้งใจของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สอนวิทยาลัยราชสุดาที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้
1.2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้โรงเรียนนานักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561
1.3 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.4 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลุกจ้างประจา ตามคาสั่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ที่ 222/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เห็นชอบในกระบวนการประเมินดังนี้

๔
1) แบบประเมินให้แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษา ที่กคศ กาหนด (ตามหนังสือสานักงานกคศ ที่ศธ 0206.5/982
(ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 )
2) ส่งรายงานการประเมินตนเอง (PSAR) จานวน 4 หน้า และแนบเอกสารประกอบตาม
ความเหมาะสม
3) ประเมินสภาพจริงห้องเรียนประจาชั้น
4) การประเมินลูกจ้างประจาให้ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามภาระงานและผลสัมฤทธิ์
1.5โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนประชารัฐ จะมีการกาหนดให้ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในจาก สมศ ครั้งที่ 4
1.6.ในช่วงปิดภาคเรียนจะมีการทบทวนการบริหารเรือนนอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนประจา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
1.7 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ โครงการสนับสนุน
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ
1.8 การปฎิบัติงานในหน้าที่ให้ทุกคนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพบริบทของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 /2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. งานวัดผลได้กาหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 8 -9 ตุลาคม 2561
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้อานวยการได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ในการประชุมผู้ปกครอง คือ สร้างความ
ประทับใจ และการนาเสนองานประจาชั้นเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยบริการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. ขอต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จานวน 2 ราย คือ นางสาวจันทิมา พันธ์สิงห์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนางสาวสุกัญญา คาสุทธะ วิชาเอกชีววิทยา

๕
2.โรงเรียนกาหนดจัดงานมุทิตาจิต ให้ครูเปรมปรี สุจริต ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
3. การจัดเวรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แจ้งในที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
อาจมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเวรตามความเหมาะสม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้ครูประจาชั้นแจ้งผู้ปกครอง ในการนานักเรียนมาส่ง
เปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่องสุขอนามัย การนาโทรศัพท์มาโรงเรียน ผู้อานวยการให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทาเอกสารแนวปฏิบัติมอบให้ผู้ปกครอง
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1. การติดตามการส่งใช้เงินยืม ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบ
2. การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าอาหารทาการนอกเวลา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ฝ่ายบริหารสถานที่
การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน บริเวณสนามกีฬา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจัดระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
2.การดาเนินงานของโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง 1) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2) งานการจัดการเรียนการสอนตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ 3) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
4) โรงเรียนคุณธรรม 5) ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านกีฬา
3.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แจ้งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
คุณธรรมเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก/ข้อปฏิบัติ
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและ - ปฏิบัติตามข้อตกลงและ -ปฏิบัติตนตามระเบียบ

๖
ระเบียบของทางราชการ

มารยาทงาม

จิตสาธารณะ

ระเบียบของทางราชการ
- ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
-วางตนเหมาะสม
- เป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งการพูด
-มีความเป็นกัลยาณมิตร การปฏิบัติตน เป็นผู้มี
กับบุคคลทั่วไป
สัมมนาคาราวะ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ -อุทิศเวลาทั้งในและนอก
พัฒนาโรงเรียน
เวลาราชการ
-เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้าใจ --เอื้อเฟื้อ เมตตา มี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
น้าใจต่อนักเรียน ชุมขน
สังคม

ของโรงเรียน
-ตรงเวลา รู้หน้าที่

- มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย
- ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
- มีพฤติกรรม ไม่ก้าวร้าว
รุนแรง
-อาสาช่วยงานต่างๆ
-ดูแลรักษาสมบัติของ
โรงเรียน
-เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน สังคม

4.การใช้ยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียน แจ้งครูประสานฝ่ายยานพาหนะ
ล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดพนักงานขับรถ และยานพาหนะให้เหมาะสมกับการไปติดต่อราชการ หรือการปฏิบัติงาน
5.การปรับปรุงช่อมแซมเรือนนอนโกเมน 2 ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ด้านการแสดง

เลิกประชุมเวลา 17.15

น.

ลงชื่อ..........................................................ผู้จดบันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์

๗
(นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ)
ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจวาระการประชุม
(นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย)
รองผู้อานวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสันติ ฤาไชย)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

