บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านเตาบ่า
ครั้งที่ 10/2558
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558
..................................................................
สถานทีป่ ระชุม ห้องผู้อํานวยการโรงเรียน
เริ่มประชุมเวลา 15.00 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
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่ 9/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
1. สพป.มหาสารคาม เขต 2 ได้แจ้งหนังสือ ที่ 04113/1696 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการ
จัดทําแบบรายงานข้อมูลต่อ สตผ. จึงนําไปวาระเสนอเพื่อพิจารณา
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2. ตามที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ได้แจ้งโครงการว่ายน้ําเพื่อชีวิต และโรงเรียนบ้านเตาบ่า
ได้รับมอบหมายจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 10 คน การดําเนิน
กิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหนังสือที่ ศธ 04113/1639 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งเป็นรูปแบบ
ใหม่ของการประเมินวิทยฐานะ
4. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/1594 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เรื่อง โครงการชวนน้องท่องพุทธวัจนะ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาที่ 8 กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหัวหมู กิจกรรมประกอบด้วยการพบปะของผู้บริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 การแนะนําสมาชิกของโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ และการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL ทั้งนี้ให้คณะครูทุกคนเข้าร่วมการอบรม ทั้ง
นี้มีการสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เก็บคนละ 160 บาท และอุปกรณ์ในการอบรม BBL ที่จัดเตรียมไป
เอง
2. กิจกรรมวันไหว้ครู นายวิทยา นนท์นภา ได้แจ้งกิจกรรมวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2558
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะครูมีความเห็นว่าให้จัดในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 กิจกรรมมี
การจัดทําพานไหว้ครู การไหว้ครูของนักเรียนตามลําดับชั้น และการประกวดพานไหว้ครู นอกจากนี้ยัง
กล่าวถึงการแต่งกายในวันดังกล่าวมติให้แต่งชุดสีกากี ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้นายเลื่อน แก้วดี
และนายทองไสย หวลคิด ทําการฝึกซ้อมกิจกรรมไหว้ครู และจะได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานต่อไป
3. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งคําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่าที่ 26/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีนี้คลาดเคลื่อน
จากกําหนดการเดิมคือเดือนเมษายน เนื่องจากมีการปรับขึ้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบมติในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนช่วงเดือนเมษายน และขอ
ยืนยันมติดังกล่าว ที่ประชุมมีมติยืนยัน
4. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งการประชุมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียน
ได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมวสุ จ.มหาสารคาม
โดยให้นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ได้กล่าวถึงบรรยากาศการอบรมและแนวคิดที่ได้จากการอบรมดังกล่าว
ที่มีการจัดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ ผู้บรรยายเน้นการพัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดกุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิก
โฉมโรงเรียน คือ (1) สนามเด็กเล่น (2) ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง (3) พลิกกระบวนการเรียนรู้ (4) หนังสือ
เรียนและในงาน และ (5) สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระยะแรกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้
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โรงเรียนพัฒนาสนามเด็กเล่นและห้องเรียน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ จัดทํา
รูปแบบในชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
5. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งหนังสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ที่ ศธ 04113/1683 ลงวันที่ 3
มิถุนายน 2558 เรื่อง การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครั้งที่ 1/2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จะดําเนินการนิเทศติดตามผลการจัด
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงคณะครูได้ศึกษาเอกสารแนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินและรายงานผล
โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเตรียมการส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อมรับการนิเทศ
ให้คณะกรรมการนิเทศฯ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางกาญจนา วิชานนท์)
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิทยา นนท์นภา)

