บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านเตาบ่า
ครั้งที่ 9/2558
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
..................................................................
สถานทีป่ ระชุม ห้องผู้อํานวยการโรงเรียน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้มาประชุม
ชื่อ-สกุล
1. นายวิทยา นนท์นภา
2. นายเลื่อน แก้วดี
3. นายมีศักดิ์ โคนาโล
4. นายทองไสย หวลคิด
5. นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
6. น.ส.ณัฎฐพัชร นามทัศน์
7. นางกาญจนา วิชานนท์
8. นางวังบัวบาน วิชานนท์
9. นางภคพร ทาพะยัง
10. นายสังคม มีชัย

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่ 8/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2558 ได้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน
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ได้แก่ นางทุเรียน พลจุรี มอบหมายให้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ เป็นพี่เลี้ยง และ
นางอภิญญา ชัยมาตย์ มอบหมายให้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางกาญจนา วิชานนท์ เป็นพี่เลี้ยง
2. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหนังสือที่ ศธ 04113/1435 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เรื่อง กําหนดการจัดอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายให้นายวิทยา นนท์นภา และนางสุณิสา
เลิศสุบินรักษ์ เข้ารับการอบรม ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมวสุ มหาสารคาม
3. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/455 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เรื่อง การประชุมทางไกลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) โดยให้คณะครูทุกคนรับ
ชมการประชุมทางไกลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ โรงเรียนของตนเอง จึงมอบหมายให้นางกาญจนา วิชานนท์ ตรวจสอบการรับสัญญาณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ให้คณะครูปฏิบัติงานตามคําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ที่ 24/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดที่จะประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบปะครูประจําชั้น และการ
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ
2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 นายวิทยา นนท์นภา ได้เสนอการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558 โดยเสนอกรอบการดําเนินงานตามโครงสร้าง และให้ครูเสนอ
หัวหน้ากลุ่มงาน เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปจัดทําโครงการ
ผลการพิจารณาปรากฏดังนี้
กลุม่ งาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางกาญจนา วิชานนท์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
กลุ่มบริหารบุคคล
นายวิทยา นนท์นภา
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายเลื่อน แก้วดี
งาน
1. นายวิทยา นนท์นภา
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การเรียนรู้ประถมศึกษา
3. การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4. การวัดและประเมินผลการเรียน
5. การวิจัยในชั้นเรียน
6. การนิเทศภายในโรงเรียน
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
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8. การพัฒนาบุคลากร
9. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
2. นายเลื่อน แก้วดี
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาอาคารสถานที่
3. การระดมทรัพยากร
3. นายมีศักดิ์ โคนาโล
1. โรงเรียนวิถีพุทธ
2. ประชาธิปไตยในโรงเรียน
3. วันสําคัญทางศาสนา
4. นายทองไสย หวลคิด
1. ค่ายวิชาการ (O-NET, NT)
2. กีฬาและนันทนาการ
3. ลูกเสือ เนตรนารี
5. นางสุณิสา เลิศสุบันรักษ์
1. การเรียนรู้ปฐมวัย
2. วิชาการกับชุมชน
3. สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
6. ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
6. นางสาวณัฎฐพัชร นามทัศน์
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ตรวจสอบภายใน
3. บริหารการเงิน
4. บริหารบัญชี
7. นางกาญจนา วิชานนท์
1. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
2. บริหารพัสดุและสินทรัพย์
8. นางวังบัวบาน วิชานนท์
1. สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
4. สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์
5. ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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3. การจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานต่างๆ คณะครูได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณของกลุ่มงาน
ปรากฏผลดังนี้
ที่

งาน

1. งานดําเนินการ
1.1 งานวิชาการ
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน
การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น
การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
การจัดทํา และเสนอของบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การเรียนรู้ปฐมวัย
การเรียนรู้ประถมศึกษา
ธนาคารวิชาการ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผลการเรียน

2,000
11,070
43,840
2,000
2,300
2,000

การวิจัยในชั้นเรียน

2,000

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
การนิเทศภายในโรงเรียน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
-

10,000
5,000
1,000
0
5,000
0

ค่ายกิจกรรม

2,000

สัมพันธ์ชุมชน

2,000

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-

1,000
0
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ที่
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

งาน
การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการใช้เงิน และผลการ
ดําเนินงาน
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน่ง
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย
การออกจากราชการ
งานธุรการ
งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
การบริหารและพัฒนาองค์กร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่งเสริมทางด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหาร
ทั่วไป
การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
งานสํามะโนผู้เรียน
การรับนักเรียน
การส่งเสริมและประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย

โครงการ
ตรวจสอบภายใน

งบประมาณ
1,000

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1,000

บริหารการเงิน
บริหารบัญชี
บริหารพัสดุและสินทรัพย์
-

0
1,000
1,000
0

พัฒนาบุคลากร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พัฒนาอาคารสถานที่
สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
-

0
10,000
0
0
0
1,000
2,000
0
0
0
0
25,000
0
0
0
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ที่
36
37

งาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

โครงการ
การระดมทรัพยากร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
ลูกเสือ เนตรนารี
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
38 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์
39 การส่งเสริม และประสานงานการจัด การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
40 งานประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น
41 การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
42 งานบริการสาธารณะ
รวม
1.2 งานบริหารทั่วไป
ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับโรงเรียน (งบประมาณกลุ่มงานบริหารทั่วไป)
รวม
1.3 งบสํารองจ่าย
รวม
2. งานแผนกลยุทธ์
2.1 งานโครงการพิเศษ (เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)
2.2 งานโครงการพิเศษ (ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้)
2.3 งานโครงการพิเศษ (ความเป็นเลิศทางวิชาการ)
2.4 งานโครงการพิเศษ (วันสําคัญ)
2.5 โครงการพัฒนาบุคลากร
รวม
3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า
3.2 ค่าโทรศัพท์

งบประมาณ
1,000
5,000
5,000
3,000
3,000
2,000
0
2,000
0

0
0
0
154,210

0
5,000
20,000
5,000
5,000
9,060
44,060
22,030
0
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ที่

งาน

โครงการ
รวม
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
22,030
220,300

3. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งคําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่าที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจําชั้น
ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวณัฏฐพัชร นามทัศน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายมีศักดิ์ โคนาโล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายเลื่อน แก้วดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางกาญจนา วิชานนท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวังบัวบาน วิชานนท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายทองไสย หวลคิด
นายทองไสย หวลคิด แจ้งขอย้ายจากครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากผลการ
สอบ O-NET ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ดี คณะครูได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าผลการสอบดังกล่าวไม่มี
ผลที่ทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงครูประจําชั้น เนื่องจากนักเรียนค่อนข้างมีปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่นๆ
ประกอบกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้มีคุณภาพค่อนข้างดี จึงเป็นโอกาสที่จะแก้ไขจุดบกพร่อง
จากการสอบครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางกาญจนา วิชานนท์)
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิทยา นนท์นภา)

