วาระการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ประจาปี 2555
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 2 กาหนดฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ประจาปี 2555 จานวน 2 หลักสูตร ประกอบด๎วย
1.1 การฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร ผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ
(A.L.T.C.) ระหวํางวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน โดยมีคําใช๎จําย 4,500.-บาท
1.2 การฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (A.T.C.)
กาหนด ฝึกอบรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555 โดยมีคําใช๎จําย 2,500.-บาท
จึงประชาสัมพันธ์และแจ๎งผู๎สนใจสมัครเข๎ารับการฝึกอบรม ได๎ที่กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 043-272685 หรือ นางสาวจารุวรรณ ชินดร 085-4635834
2. ขอเชิญเข๎ารํวมอบรมปฏิบัติการ “การผลิดสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการสาหรับปฐมวัย”
สถาบันพัฒนาเพื่อนครู จัดอบรม “การผลิดสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการสาหรับปฐมวัย”
จัดอบรมในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแกํนอินน์ คําลงทะเบียน 550 บาท โดยแจ๎งความจานงที่
โทร. 082-3769333
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3 /2555)
..................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. การบริจาคเงินชํวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ได๎ยอดบริจาค ดังนี้
- โรงเรียนบ๎านไผํแสงทองประชาสรรค์ จานวน 750 บาท
- โรงเรียนบ๎านกุดเชือก
จานวน 380 บาท
2. ความปลอดภัยจากการเลํนชิงช๎าของนักเรียนอนุบาล (รองฯ สนธยา นามเสริฐ)
..................................................................................................................................................................................
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ (อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
1. สรุปรายงานการดาเนินงานตามจุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนปีการศึกษา 2554
ตามที่ สพฐ. กาหนดให๎สถานศึกษา รายงานผลการประเมินการดาเนินงานตามจุดเน๎น
การพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งกลุํมวัดและประเมินผล ได๎สรุปเป็นข๎อมูลภาพรวมของ สพป. ดังนี้
มิติที่ 1 มี 10 ตัวชี้วัด ผลได๎ระดับดีมาก
มิติที่ 2 1) ร๎อยละผู๎เรียนชั้น ป.1 ที่อํานออก, เขียนได๎ ผลได๎ระดับต่ากวําเกณฑ์
2) ร๎อยละผู๎เรียนชั้น ป.2 ทีอ่ ํานออก ต่ากวําเกณฑ์และ เขียนได๎ ผลได๎ระดับปรับปรุง
3) ร๎อยละผู๎เรียนชั้น ป.4 ที่เขียนคลํอง ผลได๎ระดับต่ากวําเกณฑ์ และคิดเลขคลํอง
ผลได๎ปรับปรุงแก๎ไข
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4) ร๎อยละผู๎เรียนชั้น ป.5 ที่อํานคลํอง ผลได๎ระดับต่ากวําเกณฑ์ และเขียนคลํอง,
คิดเลขคลํอง ผลได๎ปรับปรุงแก๎ไข
5) ร๎อยละผู๎เรียนชั้น ป.6 ที่คิดเลขคลํอง ได๎ระดับปรับปรุง
6) ร๎อยละผู๎เรียนชั้น ม.1 ที่มีทักษะการคิดชั้นสูง ผลได๎ระดับปรับปรุง
ตัวชี้วัดนอกจากนี้ ผลได๎ระดับดี และปานกลาง
จากผลการประเมินการดาเนินงานตามจุดเน๎น การพัฒนาผู๎เรียนจะมีผลตํอการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดใน
ภาพรวมของ สพป. โดย กพร. เพื่อรับเงินโบนัสประจาปี จึงให๎สถานศึกษาทุกแหํงนาผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาผู๎เรียนในแตํละตัวชี้วัด
2. รายงานผลการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2554
ตามที่ สพป.ขอนแกํน เขต 2 โดยกลุํมงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได๎ดาเนินการทดสอบ
Pre O-NET ครั้งที่ 1 โดยใช๎แบบทดสอบที่สพป.ขอนแกํน เขต 2 สร๎างขึ้น และการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
เป็นแบบทดสอบที่สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จัดสร๎างขึ้นนั้น ผลการทดสอบได๎วิเคราะห์และประมวลผล
เรียบร๎อยแล๎ว รายละเอียดจะได๎ประกาศทางเว็บไซต์ “วัดผล KK2” และได๎สรุปผลเปรียบเทียบผลการสอบ
Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ระหวํางครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ดังนี้

กรรมการคุมสอบ ประชุมรับฟังคาชี้แจง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัว
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3. การสอบ NT ป.3, ม.2 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555
ด๎วย สพฐ. โดยสานักทดสอบทางการศึกษารํวมกับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู๎เรียนปีการศึกษา 2554 (NT) และได๎มีนโยบายการประเมิน
ดังนี้
1. ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียนชั้น ป.3 สังกัด สพฐ. ในกลุํมสาระ ภาษาไทย , คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และสอบภาคปฏิบัติความสามารถทางการอําน การเขียน การคิดคานวณ
2. ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียนชั้น ม.2 สังกัด สพฐ.ในกลุํมสาระภาษาไทย , คณิตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษาฯ และ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากงบประมาณมีจากัดประกอบกับ
สพฐ. มีนโยบายให๎ประเมิน ชัน้ ม.2 เพื่อเตรียมพร๎อม ในการทดสอบระดับชาติ ในปีการศึกษานี้ จึงของด
การประเมินชั้น ป.5
จากนโยบาย สพฐ. ดังที่กลําวข๎างต๎น สพป.ขอนแกํน เขต 2 ได๎ดาเนินการดังนี้
1. ได๎แจ๎งประสานให๎ทุกโรงเรียนสํงไฟล์รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3 และ ม.2 ตามแบบ
ฟอร์มที่กาหนดสํงถึงกลุํมงานวัดและประเมินผลการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
2. สพป.ขอนแกํน เขต 2 ได๎สํงไฟล์แบบฟอร์มคาสั่งแตํงตั้งกรรมการดาเนินการสอบ ให๎ทุกสนาม
สอบได๎เสนอแตํงตั้งกรรมการดาเนินการสอบ และแจ๎งให๎กรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งทุกคน ไปปฏิบัติหน๎าที่ราชการ
ตามที่ได๎รับมอบหมายโดยเครํงครัด และให๎สํงสาเนาคาสั่ง ให๎กลุํมงานวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อประกอบ
การเบิกจํายเงินคําตอบแทนตํอไป ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
การสอบและกรรมการตรวจข๎อสอบภาคปฏิบัติ ให๎เบิกจํายให๎กรรมการเองโดยตรง
มีอัตราการจํายดังนี้
1. กรรมการคุมสอบชั้น ป.3 ห๎องสอบละ 2 คน จานวน 2 วัน คนละ 200 บาท
2. กรรมการตรวจข๎อสอบ ภาคปฏิบัติการเขียนและการคิดคานวณห๎องสอบละ 2 คน
คนละ 100 บาท
3. กรรมการคุมสอบชั้น ม.2 ห๎องสอบละ 2 คนๆ ละ 100 บาท
3. การสอบปลายภาค/ปลายปี ประจาปีการศึกษา 2554
กาหนดสอบ วันที่ 12-16 มีนาคม 2555
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. งานวิจัยในชั้นเรียน (อ.มยุรี แก๎วโวหาร)
4.1 รายงานการสํงงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554
ที่
ชื่อ – สกุล
รายการงานวิจัยที่ส่ง
CD
1 นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
ไมํสํง
4.2 วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 นายอนุชา สุภา นายศรศิลป์ ศรีจันทร์
กาลังดาเนินการตามปฏิทินการวิจัย
....................................................................................................................................................................................
5. การสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ ประจาภาคเรียนที่ 2/2554
ชํวงชั้นที่ 1 (อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
ชํวงชั้นที่ 2 (รองผอ.)
ชํวงชั้นที่ 3 และหัวหน๎าชํวงชั้น (ผอ.)
..................................................................................................................................................................................
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6. การประเมินผลนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ (นางกาญจนาพร หอศิลาชัย)
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................
7. การรณรงค์ ปี 2555 “ปีแหํงการพูดภาษาอังกฤษ” (นางพักตร์พิมล และคณะ)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.2.2 งานบริหารบุคคล (นายสนธยา นามเสริฐ)
3.2.2.1 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเดํน รับพระราชทานรางวัล ประจาปี 2555
สมาคมวิทยาศาสตร์แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาตร์ดีเดํน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการยกยํองและให๎กาลังใจครูที่มีความสามารถในการสอน และจะมีการ
ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจาปี 2555 ผู๎สนใจดูรายละเอียดได๎ที่
www.scisor.or.th
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
3.2.3.1 การแจ๎งเปลี่ยนแปลงสิทธิจํายตรง หรือ สิทธิการเบิกเงินคํารักษาพยาบาล ให๎ผู๎มีสิทธิ์เบิกคํา
รักษาพยาบาล แจ๎งการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเบิกคํารักษาพยาบาล (จํายตรง) ตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 2 รวมทั้งกรณีผู๎มีสิทธิ์จดทะเบียนหยํา เพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเบิกตํอ
กรมบัญชีกลางต่อไป เป็นการป้องกันมิให้อดีตคู่สมรสใช้สิทธิในการเบิกหลังจากจดทะเบียนหย่าหากเกิดการใช้
สิทธิเบิกเงินหลังจากจดทะเบียนหย่าผู้มีสิทธิ์ต้องส่งเงินคืน
1 กรณีการย๎ายไปดารงตาแหนํงตํางสานักงานเขตให๎ผู๎ที่สมัครสมาชิก ชพค. ชพส. แจ๎งการย๎าย
และเปลี่ยนแปลงสานักงานเบิกเงินเดือนตํอ สก.สค.ด๎วยตนเอง
2. การเบิกเงินคําจ๎างชั่วคราวทุกตาแหนํง ให๎สํงเอกสารเหมือนเดิม กรณีลาออก ลาคลอดบุตร
ให้ส่งสาเนาใบลาพร้อมเอกสารขอเบิกเงิน
..................................................................................................................................................................................
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
1. รายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (นางทัศนีย์ นาสีคูณ )
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการประกันอุบัติเหตุหมูํนักเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .........................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา........................................

สาเนาการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 3/2555
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ประธานในที่ประชุม
ผู๎ไมํมาประชุม นายศรศิลป์ ศรีจันทร์ ลากิจ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข๎าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแตํงตั้งให๎
ดารงตาแหนํางรองผู๎อานวยการสถานศึกษาและผู๎อานวยการสถานศึกษา
สพฐ.แจ๎งการประกาศรับสมัครเลื่อนไปอยํางไมํมีกาหนด
2. การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS ของผู๎อานวยการโรงเรียน ที่เมืองทองธานี ด๎าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
3. นักเรียนโรงเรียนบ๎านกุดเชือกประสบอัคคีภัย ประธานฯ ขอความรํวมมือบริจาคชํวยเหลือ
นักเรียนผู๎ประสบภัย มอบหมาย นางลุนา ศรีกุตา ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2 /2555)
มติที่ประชุมรับรองฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. การประเมินห๎องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2554
ประธานฯ แจ๎งผลการประเมินห๎องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 ห๎องเรียนสํวนมากอยูํในเกณฑ์ดี มีการพัฒนา
2. การจัดงานวันเกียรติยศและพิธีมอบทุนการศึกษา
การจัดงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ผู๎ปกครองพอใจ
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ (อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
1. การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554
สพฐ. เลื่อนการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น 27 กุมภาพันธ์ 2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 เมือ่ สทศ . ประกาศเลขที่นั่งสอบแล๎ว ให๎โรงเรียน
ตรวจสอบความถูกต๎อง เกี่ยวกับชื่อ – สกุลนักเรียน เลขประจาตัว 13 หลัก ตลอดจนเพิ่มชื่อนักเรียนให๎ทันตาม
เวลาที่ สทศ. กาหนด
ประธานฯ แจ๎งศูนย์เครือขํายที่ 9 จานวน 8 โรงเรียนจัดติวเข๎มทุกกลุํมสาระ
เพื่อเตรียมสอบ O-NET
2. การสอบ NT ป.3, ม.2 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555
ชั้น ป.3 วันที่ 8 มีนาคม 2555
- ภาคเช๎าสอบปรนัย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
- ภาคบําย สอบเขียน คิดคานวณ
วันที่ 9 มีนาคม 2555
- สอนอําน
ชั้น ม.2 สอบวันที่ 8 มีนาคม 2555 สอบ 5 วิชาหลัก สํงรายชื่อนักเรียนภายใน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
3. การสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ป.5 ยังไมํกาหนดวันสอบ
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4. การสอบทั้ง 3 ประเภท ฝุายบริหารมีมติให๎ใช๎ผลสอบแทนการสอบปลายภาคเพื่อกระตุ๎น
ให๎นักเรียนตื่นตัวและมีแรงจูงใจในการเตรียมตัวสอบ โดยให๎ถํายเอกสารกระดาษคาตอบของนักเรียน ชั้น ป.6
และ ม.3 กํอนที่จะสํงให๎เขต
5. งานวิจัยในชั้นเรียน (อ.มยุรี แก๎วโวหาร)
4.1 รายงานการสํงงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554
ที่
ชื่อ – สกุล
รายการงานวิจัยที่ส่ง
CD
1 นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย
/
/
2 นางสาวคนึงนิจ อุทิศ
/
/
3 นายเสถียร หอศิลาชัย
/
ไมํสํง
4 นายพิพรรธ ซื่อสัตย์
/
ไมํสํง
5 นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
/
ไมํสํง
6 นายพฤหัส เสนไสย
บทที่ 1-5 (ขาดบทคัดยํอ/กิตติกรรม/สารบัญ/บรรณานุกรม/ภาคผนวก /
4.2 วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 นายอนุชา สุภา นายศรศิลป์ ศรีจันทร์
กาลังดาเนินการตามปฏิทินการวิจัย ประธานฯ ให๎สํงรายงานผลการวิจัยภายในเดือนกุมภาพันธ์
6. การสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ ประจาภาคเรียนที่ 2/2554
ชํวงชั้นที่ 1 (อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
ชํวงชั้นที่ 2 (รองผอ.)
ชํวงชั้นที่ 3 และหัวหน๎าชํวงชั้น (ผอ.)
ประธานฯ แจ๎งการสํงแผนฯ ครบทุกคน และแนะนา นายอนุชา สุภา ควรบันทึกผล
การสอนทุกแผนด๎วย
6.1 กาหนดวันประเมินผลนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ (นางกาญจนาพร หอศิลาชัย)
คณะกรรมการจะออกแบบวัดและประเมินผล เพื่อวัดและประเมินผลนักเรียนพิเศษ ใน
วันที่ 5-6 มีนาคม 2555 โดยในวันที่ 5 สอบอําน และวันที่ 6 สอบเขียน เกณฑ์การประเมินการอําน
ผํานร๎อยละ 60 เกณฑ์การประเมินการเขียน ผํานร๎อยละ 50 โดยจะใช๎คาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน กรรมการคุม
สอบจะใช๎ครูในชํวงชั้น
6.2 การรณรงค์ ปี 2555 “ปีแหํงการพูดภาษาอังกฤษ” (นางพักตร์พิมล และคณะ)
ได๎แจกบทสนทนาในสถานการณ์ตําง ๆ ให๎แกํคณะครูทุกคน ประธานฯ เสนอแนะให๎
เพิ่มคาสนทนาระหวํางครูกับนักเรียน งําย ๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เชํน จะไปไหน , เรียนวิชาอะไร ,กินข๎าวหรือยัง
และไมํควรมีประโยคมากเกินไป โดยกาหนดให๎วันจันทร์เป็นวันแหํงการพูดภาษาอังกฤษ
3.2.2 งานบริหารบุคคล (นายสนธยา นามเสริฐ)
- การย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
- สพป.ขอนแกํน เขต 2 จะดาเนินการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
ตาแหนํง ครู กาหนดสํงคาร๎องขอย๎าย ครั้งที่ 1 ระหวํางวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2555 และสํงรายชื่อ
ผู๎ที่ประสงค์ขอย๎ายภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
ประธานฯ แจ๎งงานบริหารงบประมาณ มอบ รองฯ สนธยา นามเสริฐ ดูแล จนกวําจะหาเจ๎าหน๎าที่
การเงินคนใหมํมารับผิดชอบ สํวนเจ๎าหน๎าที่พัสดุ นายพิพรรธ ซื่อสัตย์ และ นายชาติเจริญวิทย์ ชาติเจริญศิลป์สุข
สํวน นายเสถียร หอศิลาชัย รับผิดชอบงานสอน และหัวหน๎าชํวงชั้น
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3.2.4 งานบริหารทั่วไป
1. รายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (นางทัศนีย์ นาสีคูณ )
สรุปยอดเงินฝาก ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งสิ้น 291,331 บาท
2. การเยี่ยมบ๎านครั้งที่ 2 /2554 กาหนดวันที่ 27 มกราคม 2555 และมีสํงเอกสาร
การเยี่ยมบ๎านรายงาน ผอ. แล๎ว 12 ราย คือ 1. นางลุนา ศรีกุตา 2. นางจิราพร หนักแนํน
3. นายพฤหัสเสนไสย 4. นางบัวหวาน พรมหญ๎าคา 5. นางยุพาพร อรุณแสงศรี 6. นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
7. น.ส คนึงนิจ อุทิศ 8. นางกาญจนาพร หอศิลาชัย 9. น.ส.อภิวดี โกมาลย์ 10. นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
11. นางพักตร์พิมล ภูมิกอง 12. นายอนุชา สุภา 13. นางชัญญา จันทร์ทอง 14. นางอารีรัตน์ คุณโน
ประธาน ฯ สรุปยอดสํงรายงานการเยี่ยมบ๎านเพิ่มเติมอีกคือ นายทองมา คุณโน ,
นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์, นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ , นางมยุรี แก๎วโวหาร, นายพิพรรธ ซื่อสัตย์ และ
นางนิติยา เจริญใจ
3. กิจกรรมประชาคมอาเซียน (ผอ.)
ประธานฯ แจ๎งได๎รับหนังสือเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน จานวน 3 เลํม และได๎ศึกษา
รายละเอียดแล๎ว เป็นหนังสือที่ดี มีประโยชน์ จึงมอบให๎ห๎องสมุดโรงเรียน
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ เสนอแนะให๎ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎มาศึกษาค๎นคว๎า
ที่ห๎องสมุด ซึ่งมีข๎อมูลให๎นักเรียนได๎ค๎นคว๎ามากมาย
4. การคัดแยกขยะ ( วําที่ ร.ต. สุรศักดิ์ แทนวัน )
เทศบาลตาบลเปือยน๎อยได๎จัดทาโครงการสํงเสริมการเกษตรด๎วยขยะอินทรีย์
เทศบาลตาบลเปือยน๎อย จึงประชาสัมพันธ์ให๎โรงเรียนได๎คัดแยกขยะลงในถังขยะที่เทศบาลได๎จัดเตรียมย ดังนี้
ถังขยะยางสีเขียว ให๎ใสํขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ได๎แกํ เศษอาหาร เศษผัก
ผลไม๎ เปลือกไขํ กาก กาแฟ เป็นต๎น
ถังขยะยางสีฟูา ให๎ใสํขยะแห๎ง/ขยะทั่วไป ได๎แกํ ขยะรีไซเคล เศษผ๎า
เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กลํองโฟม เป็นต๎น
ถังขยะพลาสติกสีแดง ให๎ใสํขยะพิษ/ขยะอันตราย ได๎แกํ หลอดไฟนีออน
แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ถํานไฟฉาย เครื่องใช๎ไฟฟูา ถังสี/ยาฆําแมลง เป็นต๎น
ประธาน ฯ มอบหมาย วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน รับผิดชอบ และให๎ยืมเครื่องชั่งน้าหนัก
จากห๎องวิทยาศาสตร์
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1. ความปลอดภัยของนักเรียนอนุบาล จากการเลํนชิงช๎า แล๎วเกิดอุบัติเหตุหัวแตก ซึ่งผู๎ปกครอง
เสนอแนะให๎ยกออกไมํควรมีชิงช๎า ประธานฯ มอบหมาย นายสนธยา นามเสริฐ รองผู๎อานวยการสารวจสภาพ
ปัญหาหากไมํมีความปลอดภัยให๎ยกออกตามคาเสนอแนะของผู๎ปกครองได๎
2. การถํายรูปเพื่อติด ปพ ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ให๎ถํายรูป 1.5 นิ้ว โดยเน๎นให๎ถูก
ระเบียบ ทั้งเสื้อผ๎า / ผม
3. นางชัญญา จันทร์ทอง ท๎วงติงเรื่องการสํงแผนของตนเอง ซึ่งได๎สํงตรงตามกาหนดทุกครั้ง
แตํผู๎ตรวจ สรุปผลวําลําช๎า ซึ่งได๎แจ๎งให๎ทราบหลายครั้งแล๎วแตํไมํมีการแก๎ไข
4. นายสนธยา นามเสริฐ แจ๎งเรื่องอาการปุวยของหลวงพํอเกษม เจ๎าอาวาสวัดธาตุกูํอง ซึ่งมี
อาการปุวยหนัก ขณะนี้อยูํโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกํน
เลิกประชุมเวลา 18.50 น.

