บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านเตาบ่า
ครั้งที่ 12/2558
วันที่ 16 กรกฎาคม 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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ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่ 11/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
1. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจําปี 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้คัดเลือกให้นายวิทยา
นนท์นภา ผู้อํานวยการโรงเรียน เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว จํานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 23-
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25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าหนองคู อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม จึงมอบหมายให้นายเลื่อน แก้วดี รักษาราชการแทน
2. การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ได้จัดอบรมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงที่ควรปฏิบัติในการดูแลและการ
ประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว
3. สพป.มหาสารคาม เขต 2 ได้แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/2083 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เรื่องกําหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจําปี 2558 จึงมอบหมายให้นายทองไสย หวลคิด
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนางภคพร ทาพะยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน
และตรวจสอบข้อมูลในระบบ O-net ให้สมบูรณ์
4. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งได้แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/2154 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 เรื่อง ความต้องการอัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเตาบ่ามีอัตรากําลังเกินเกณฑ์
ที่ ก.ค. กําหนด 1 คน แต่ได้ส่งข้อมูลไปว่าขาดแคลนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดสรรอัตราใน
อนาคต
5. สพป.มหาสารคาม เขต 2 ได้แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/2091 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ให้โรงเรียนรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา จึงมอบหมายให้นายทองไสย หวลคิด กรอก
ข้อมูลส่งตามกําหนดการเดิม และเก็บข้อมูลการรายงานไว้เป็นหลักฐานด้วย
6. สพป.มหาสารคาม เขต 2 ได้แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04113/2285 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เรื่อง รับสมัครโรงเรียนนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผลงานวิจัยที่ส่งเสริมให้โรงเรียนนําไปใช้คือ
Growth Mindset ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย และในครั้งนี้ สพฐ.ได้เชิญชวนให้โรงเรียนนํา
ผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้อย่างจริงจังในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเตาบ่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว และนําแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครู
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 แจ้งหนังสือกลุ่มโรงเรียนที่ ศธ 04113.296.08
/66 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิต ปี 2558 ปีนี้มีผู้เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน และครู 6 คน กําหนดการเดินทางวันที่ 5
กันยายน 2558 วันแรกเป็นการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) อําเภอเมืองจันทบุรี
และพักที่รีสอร์ทบ้านเพ จังหวัดระยอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสอบถามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ครูสอบถาม
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 2,000 บาท โดยผู้อํานวยการโรงเรียนจะออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้ทั้งหมด เพื่อตอบแทนคณะครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรากฏว่าครูทั้งหมดยินดีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงมอบหมาย
ให้ธุรการโรงเรียนส่งรายชื่อไปยังกลุ่มโรงเรียนเพื่อดําเนินการต่อไป
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2. นายวิทยา นนท์นภา แจ้งอบรมจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามหนังสือ สพป.มหาสารคาม
เขต 2 ที่ ศธ 04113/2283 เรื่อง ประชุมชี้แจงการจัดทําคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้ส่วนราชการพัฒนาระบบ
การให้บริการสําหรับผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานราชการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและทันตามเวลาที่
กําหนด โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น การออกหลักฐานการศึกษา การย้ายนักเรียน หรือ
อื่นๆ ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวณัฏฐพัชร นามทัศน์ เข้าประชุมที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 และจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่ประชุมรับทราบ และแสดงความคิดเห็นปัญหาเกี่ยวกับการให้
บริการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนด เช่น รูปถ่าย เอกสารของทางโรงเรียนชํารุด เป็นต้น
3. นายวิทยา นนท์นภา ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจของคณะครูเกี่ยวกับรายการประเมินและ
เกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ที่ 38/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
ทํางานเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ได้กล่าวถึง
แนวทางดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสอบถามปัญหาข้อสงสัยเป็นรายกิจกรรม ประเด็นที่มี
ข้อสงสัยคือ
3.1 เอกสารหลายรายการทับซ้อนและเกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถสําเนาหรือแยกออกเป็นชุด
ได้ ให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงคณะกรรมการและนําเสนอจากแฟ้มหลัก
3.2 เอกสารหลายรายการอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยเฉพาะภาพกิจกรรมที่เป็นไปตาม
แนวคิดการลดการใช้กระดาษ อาจตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือนําเสนอโดย power point
3.3 แผนการจัดการเรียนรู้จําเป็นหรือไม่ต้องทําเป็นรายวิชาตามหลักเกณฑ์ระบุ ที่ประชุม
เห็นว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบบูรณาการแนวคิด ไม่จําเป็นจะต้องแยกหลักปรัชญาออกมาสอน
เป็นหัวเรื่องหรือประเด็นหลัก สามารถสอดแทรกได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่แล้ว
3.4 รายงานการวิจัยควรเป็นวิจัยหน้าเดียวหรือไม่ งานวิจัยมีดําเนินการในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 ถ้าชั้นเรียนใดจะดําเนินการเพิ่มเติมสามารถจัดทําได้
3.5 การจัดทําผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอยู่
กระจัดกระจายตามแฟ้มสะสมงานของนักเรียน ให้จัดรวมเป็นหมวดหมู่หรือระดับชั้นและคัดเลือกชิ้นที่
สมบูรณ์จัดเป็นป้ายนิทรรศการหรือป้ายนิเทศ
3.6 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูประจําชั้นหรือ
ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาดําเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นระยะ เพราะเนื้อหาดังกล่าวแทรกอยู่ใน
กลุ่มสาระย่อยเศรษฐศาสตร์เท่านั้น นักเรียนอาจลืมหรือไม่ตระหนักถึงความสําคัญ
4. การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กําหนดจัดกิจกรรมวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
ปีที่แล้วคือ จัดซื้อต้นเทียนพรรษา จํานวน 1 คู่ รับบริจาคข้าวสาร อาหาร และปัจจัย เพื่อถวายแด่พระ
ภิกษุ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยผู้อํานวยการโรงเรียนจะออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานกิจกรรมดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายทองไสย หวลคิด และนายเลื่อน แก้วดี เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงถังเก็บน้ําของ
โรงเรียนที่ชํารุด รวมถึงหลังคาโรงรถที่ชํารุด ครูเกรงอันตรายจึงไม่นํารถไปจอด ที่ประชุมมีมติซ่อมแซม
ถังน้ําของโรงเรียนเป็นลําดับแรก ส่วนโรงรถนั้นหากมีงบประมาณเหลือจ่ายค่อยดําเนินการ ในครั้งนีใ้ ห้
สํารวจค่าใช้จ่ายของหลังคาโรงรถไว้ก่อน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางกาญจนา วิชานนท์)
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิทยา นนท์นภา)

