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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1. การจัดงานทัศนศึกษาและงานเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 กําหนดจัดวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จังหวัดระยองที่
ผ่านมานั้น ประธานกลุ่มได้ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และผลการดําเนินงานสําเร็จ
ลงด้วยดี
2. ประธานกลุ่มแจ้งห้องประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โรงเรียนหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ขอใช้สถานที่ดังกล่าวจัดงาน
สามารถติดต่อได้ โดยมีการเก็บค่าบํารุงสถานที่ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่ 12/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
1. การประเมินครูดีในดวงใจ ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 แจ้งให้ครูสมัครเพื่อขอรับการประเมินครูดีในดวงใจนั้น กลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
นางมุทินี วงศ์บุตร ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ
2. การจัดงานเกษียณอายุราชการระดับอําเภอ สมาคมครูอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้แจ้งการจัด
งานเกษียณอายุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับอําเภอ ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558
โดยให้โรงเรียนที่ประสงค์จะไปร่วมงานจองโต๊ะจีน ทั้งนี้โรงเรียนบ้านเตาบ่าได้จองโต๊ะร่วมกับโรงเรียน
บ้านน้ําสร้างหนองบะ ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน จากการสอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จึงจะแจ้งไปทางโรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะต่อไป
3. การจัดสรรโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเตาบ่าได้รับจัดสรรโต๊ะเก้าอี้
นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 20 ชุด จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดําเนินการจัดซื้อให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการ
4. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งการจัดสรรคอมพิวเตอร์ตามหนังสือ ที่ ศธ 04113/2427 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยฝากให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดําเนินการโดยเร็วก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ
5. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งจัดสรรสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ตามหนังสือ ที่ ศธ
04113/2470 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยให้โรงเรียนไปรับมอบที่ห้องประชุมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงมอบหมายให้ น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์ ไปรับแทน โดย
แต่งกายชุดสีกากี
6. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งอบรมการควบคุมภายใน ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ
ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 จึงมอบหมายให้ น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์ เข้าประชุม
7. สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เขียนคําร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคมของทุกปี โดยประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้อํานวยการโรงเรียนแจ้งการไปเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมชวนน้อง
ท่องพุทธวัจนะของ สพป.มหาสารคาม ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เขต 2 ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
9. ผู้อํานวยการโรงเรียน แจ้งการไปราชการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม ดี วารี เอ็กซ์เพรส ฮิลล์ ไซด์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมอบหมายให้นาย
เลื่อน แก้วดี รักษาราชการแทน
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย ด้วยกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กําหนดให้มีการจัด
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนกําหนด
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และทําการคัดเลือกนักเรียนเพื่อฝึกซ้อม ดังต่อไปนี้
ระดับปฐมวัย
นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
คณิตศาสตร์
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
ศิลปะและดนตรี นายเลื่อน แก้วดี
สังคมศึกษา
นายมีศักดิ์ โคนาโล
ภาษาไทย
นายทองไสย หวลคิด
การงานอาชีพ
นางวังบัวบาน วิชานนท์
วิทยาศาสตร์
นางกาญจนา วิชานนท์
ภาษาต่างประเทศ นายวิทยา นนท์นภา
ดังนั้นให้ครูที่รับผิดชอบทําการฝึกซ้อมนักเรียน ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องวัสดุอุปกรณ์
และงบประมาณในการดําเนินการให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัว รวมทั้งนักเรียนที่ทําการ
แข่งขันให้มุ่งเน้นกิจกรรมที่นักเรียนถนัดและสนใจเป็นลําดับแรก
2. กิจกรรมออมทรัพย์ นางวังบัวบาน วิชานนท์ ได้แจ้งจัดเก็บเงินโครงการกิจกรรมออมทรัพย์
ของโรงเรียนตามที่ตกลงกันคือ ทุกวันศุกร์ เพื่อนําไปฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร จากนั้นปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจตรงกัน อาทิ การนับเงิน การนําส่งเงินฝาก
การลงรายการบัญชี การเบิกจ่าย และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เพื่อให้กิจกรรมของโครงการประสบ
ความสําเร็จ
นอกจากนี้ นางกาญจนา วิชานนท์ เสนอให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
เพื่อให้กิจกรรมสหกรณ์ครบวงจร ทั้งการผลิต การจําหน่าย และการออมทรัพย์ โดยจะซื้อร้านสําเร็จรูป
มาตั้งภายในโรงเรียน ครูบางท่านเห็นว่าจะเกิดปัญหาขยะในโรงเรียน หรือเงินฝากออมทรัพย์ของเด็ก
จะลดลง มีการอภิปรายข้อดีข้อเสียต่างๆ สุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินกิจกรรมร้านค้า
3. การสํารวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้นทําการสํารวจข้อมูลนักเรียนตามแบบประเมินที่
สพฐ. และ สพป.มหาสารคาม เขต 2 กําหนด และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อให้ธุรการโรงเรียนรายงานในระบบต่อไป ครูในที่ประชุมได้ศึกษาเอกสารการประเมิน และซักถาม
ปัญหา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4. การสัมมนาและพิธีรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแจ้ง
หนังสือที่ ทส 0802/ว 9742 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และพิธีรับมอบรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจ ของโรงเรียนในโครงการมหิงสาสายสืบ ในวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2558 นางกาญจนา
วิชานนท์ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน 8 คน และครูที่เข้ารับรางวัล 3 คน ใช้รถตู้ในการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้รับจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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5. การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2558 ผู้อํานวยการโรงเรียนสอบถามการจัด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยที่ผ่านมาโรงเรียนจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ การทัศนศึกษาและ
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าปีนี้ควรจัดเป็นงานวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้นาง
กาญจนา วิชานนท์ เสนอให้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ เนื่องจากมีอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ครบ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์มากกว่าการจัดงานตามลําพัง ที่ประชุมเห็นชอบ และ
มีการพิจารณากันในประเด็นต่อไปนี้
5.1 รถยนต์รับส่ง ให้ใช้รถยนต์ของคณะครูและภารโรง จํานวน 4 คัน ดังนี้ นายเลื่อน
แก้วดี นางกาญจนา วิชานนท์ นางวังบัวบาน วิชานนท์ และนายสังคม มีชัย
5.2 อาหารกลางวัน ให้นํางบประมาณไปสมทบกับโรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ ส่วนงบ
อาหารของคณะครูให้จ่ายสมทบเพิ่มเติม
5.3 การเข้าร่วมกิจกรรม ให้โรงเรียนประสานเข้าร่วมเป็นคณะทํางานแต่ละฐานกิจกรรม
กับโรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ
ที่ประชุมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรียน และกําหนดการในการเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งนี้นางกาญจนา วิชานนท์ จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
6. ปัญหาในการจัดการศึกษา
6.1 น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์ แจ้งการพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่พบว่ายังมีปัญหาการอ่านบางส่วน แต่ที่เป็นปัญหาคือการเขียน อาจไม่บรรลุเป้าหมายของ สพป.มค.
2 ที่กําหนดให้อ่านออกเขียนได้ภายในภาคเรียนที่ 1/2558 นี้ คณะครูได้ระดมความคิดและเสนอแนะ
ให้ใช้การเรียนการสอนแบบเดิม และค่อยๆ พัฒนานักเรียนที่ยังมีปัญหา โดยไม่รีบเร่งเกินไป เพราะบาง
คนยังไม่มีความพร้อมด้านพัฒนาการ
6.2 นายทองไสย หวลคิด แจ้งเรื่องปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เนื่องจากเกรงจะส่งกระทบต่อการสอบ O-net ในปีการศึกษานี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
และเห็นว่าควรมีการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาหลักที่จะทําการทดสอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา โดยจัดเป็นค่ายกิจกรรมหรือการบ้านเพิ่มเติม และ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เช่น ด.ช.ศักดิ์พล ตันบัว ด.ช.อติชาติ โคตาโม
และ ด.ญ.นีรชา ฉาบพิมาย ที่ต้องทําการประเมินและจัดกลุ่มเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนรับที่จะทําข้อสอบมาทดสอบพัฒนาการของเด็กกลุ่มดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายทองไสย หวลคิด ชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถัง
เก็บน้ําและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางกาญจนา วิชานนท์)
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิทยา นนท์นภา)

