บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านเตาบ่า
ครั้งที่ 11/2558
วันที่ 24 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
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ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ที่กําหนดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มที่ 8 โดยนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แบบกัลยาณมิตร รายละเอียดการนิเทศครั้งแรกจะแจ้งในวาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่ 10/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
1. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติ รายละเอียดให้แจ้งในวาระเสนอเพื่อพิจารณา
2. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริย
ธรรม ประจําปี 2558
3. การจัดงาน EDUCA ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี โดย สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประชาสัมพันธ์
การจัดงานดังกล่าว โดยโรงเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อปี พ.ศ.2557 ครั้งนี้ที่ประชุมมีมติไม่ไปร่วม
4. การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งให้
โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมวันดังกล่าวในวันที่ 1 กรกฎาคม และรายงานผลการดําเนินงานให้เขต
ทราบ
5. การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายติดตามการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนได้รับจัดสรร
และติดตั้งเมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้คณะครูใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และดูแลรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ส่วนรายวิชาใดที่ครูมีความถนัดหรือสอนเองได้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ
6. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหนังสือที่ ศธ 04113/1880 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2558
แจ้งการประเมินสมรรถนะครู โดย สทศ. จัดการประเมินสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลตาม
ภูมิภาคต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้
7. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/1874 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ขอความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งการนิเทศติดตามของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินดังกล่าว จึงมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งรับผิดชอบในการนําเสนอ
คณะกรรมการประเมิน ข้อมูลที่ติดตามประกอบด้วย
1.1 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BBL
นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น.ส.ณัฎฐพัชร นามทัศน์
1.3 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
นางกาญจนา วิชานนท์
1.4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายมีศักดิ์ โคนาโล
1.5 รายวิชาหน้าที่พลเมือง
นายเลื่อน แก้วดี
1.6 รายวิชาประวัติศาสตร์
นายทองไสย หวลคิด
คณะครูได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินและตรวจสอบ ผู้บริหารได้ชี้แจง
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการนําเสนอ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา คําสั่งโรงเรียน หนังสือและ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาต่างๆ ภาพกิจกรรมตามรายการประเมิน ข้อมูลผู้เรียน เป็นต้น
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2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนนั้น โรงเรียนได้กําหนดให้คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และจัดทําเอกสารบันทึกตามแบบที่โรงเรียน
กําหนด ทั้งนี้กําหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 2 คน ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
1-2 ส่วนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยให้เยี่ยมบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ตาม
ระดับชั้นที่ทําการสอน คณะครูสอบถามเกี่ยวกับการสรุปข้อมูล จึงมอบหมายให้ธุรการโรงเรียนสรุป
ข้อมูลภาพรวมและภาพกิจกรรม เพื่อรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ นายทองไสย หวลคิด แจ้งการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 โดยขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมในวันดังกล่าว ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย และกําหนด
ให้มีกิจกรรมการแสดงของทุกชั้น การประกวดกิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบายสี การแต่งร้อยกรอง
และให้โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน สถานที่กําหนดให้เป็นอาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมมีเพียงครึ่งวัน ภาคบ่ายจะเป็นการเบี่ยมบ้านนักเรียน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4. นางกาญจนา วิชานนท์ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
เนื่องจากรับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุแทนนางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ดังนั้นจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ได้มอบงานโครงการอาหารกลางวันให้แก่นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ดําเนินการ ส่วนโครงการอนามัยนั้น
มอบหมายให้นางวังบัวบาน วิชานนท์ ดําเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามคําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า การดําเนิน
การใดๆ ต่อจากนี้จึงให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่ประชุมรับทราบ
5. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุที่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวว่า
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทําการสํารวจข้อมูลการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนทุกเดือน จากนั้นทําบันทึกเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อดําเนินการ โดยจํานวนเงินที่แต่ละชั้นเรียนได้รับและจัดซื้อต้องอยู่ในวงเงินราย
หัวของนักเรียนชั้นเรียนนั้นๆ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หรือสอบถามรายละเอียดได้จาก
เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาอาคารสถานที่ตามแนวคิด BBL โดยได้
ทางสีหน้าอาคารเรียนอนุบาล และของบประมาณในการซื้อสีเพิ่ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนมุติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางกาญจนา วิชานนท์)
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิทยา นนท์นภา)

