วาระการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 14/2555
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การจัดลาดับอวุโสในราชการ ก.ค.ศ.มีมติกาหนดแนวปฏิบัติการจัดลาดับอวุโสในราชการ เพื่อใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
1.1.2 ถ้าเป็นผู้มีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเลื่อนวิทยฐานะก่อน ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
1.1.3 ถ้าเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า
ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
1.1.4 ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
1.1.5 ถ้าเป็นผู้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ไดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
1.1.6 ถ้าเป็นผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันกับผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
นั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
1.1.7 ถ้าเป็นผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า
ถือว่าผู้นั้นอวุโสกว่า
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.2 มาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคานวณในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา
สพฐ.มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ในการนี้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเขียน
การคัดลายมือ และการคิดคานวณ ได้เหมาะสมกับการพัฒนาการของช่วงวัยและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดมาตรการ ดังนี้
1.2.1 สถานศึกษาส่งเสริมการเขียน การคัดลายมือ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการคัดลายมือ ส่วนระดับชั้นอื่นๆควรส่งเสริมการเขียนเรียงความเรื่อง
สั้นอย่างกว้างขวาง
1.2.2 สถานศึกษาส่งเสริมการคิดคานวณในระดับประถมศึกษา ให้มีการท่องสูตรคูณตั้งแต่
ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 2 เริ่มจากสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มการท่องสูตรคูณ ถึงแม่ 12
และท่องแบบย้อนกลับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งเสริมให้มีการนาแม่สูตรคูณไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .........................
1.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานและให้ความช่วยเหลือ
แก่สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.3 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จะออกรับบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ หอประชุมอาเภอเปือยน้อย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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1.4 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ อยู่ในกากับสานักงานคณะกรรมการ สกสค. มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ
และสายอาชีพ รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กาลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา สานักงาน สกสค.
จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ เพื่อเป็น
เงินทุนการศึกษา
....................................................................................................................................................................................
1.5 เร่งรัดมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้โรงเรียนเร่งรัดมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อ
เฝูาระวังและดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดารงชีวิตอย่างเป็นสุข ซึ่งขณะนี้
มีโรคอุบัตืใหม่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.6. โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฝัน
1.6.1 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่
1) นายสุนทร แทนค่า
ประธานกรรมการสถานศึกษา
2) นายวิจิตร ตั้งตระกูล
รองประธานกรรมการสถานศึกษา
3) นายมงคล หล้าหาญ
รองประธานกรรมการสถานศึกษา
4) นายสมร มาตบันเทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) นายสมศักดิ์ ทองจันทร์ฮาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6) นายสว่าง น้อยลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7) นายอภิชาต เพิ่มทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8) เจ้าอธิการสุเมธ โชติมนฺโต กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9) พระครูโสภณธรรมวิมล
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
10) จ่าสิบตรีประเวศ จาปามูล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) นางมยุรี โชควิริยะจิตต์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
12) นางพิกุล แทนวัน
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
13) นายเสวตร หล้ากันหา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
14) นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
15) นายอิสสระ ซื่อสัตย์
กรรมการและเลขานุการ ผู้บริหารสถานศึกษา
1.6.2 รายชื่อคณะอนุกรรมการ 4 งาน
1) งานวิชาการ
1.1 นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
1.2 นายอภิชาต เพิ่มทอง
1.3 นายวิจิตร ตั้งตระกูล
1.4 นางมยุรี โชควิริยะจิตต์
2) งานงบประมาณ
2.1 จ.ส.ต.ประเวศ จาปามูล
2.2 นายเสวตร หล้ากันหา
2.3 นายมงคล หล้าหาญ
2.4 นางพิกุล แทนวัน
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3) งานบริหารบุคคล
3.1 นายสุนทร แทนค่า
3.2 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
3.3 นายสมศักดิ์ ทองจันทร์ฮาต
4) งานบริหารทั่วไป
4.1 นายสมร มาตบรรเทา
4.2 นายสว่าง น้อยลา
4.3 พระครูโสภณธรรมวิมล
4.4 เจ้าอธิการสุเมธ โชติมนฺโต
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 13/2555)
.................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ระยะที่ 2
- UTQ ปิดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2555
ผู้ที่เรียนรู้ผ่านเกณฑ์แล้วที่ยังไม่ส่งสาเนาใบประกาศเกียรติบัตรให้ส่งภายในวันที่ 30
สิงหาคม 2555 เพื่อรายงาน สพป.ขก 2 ประจาเดือน สิงหาคม 2555
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.1.2 การสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน(นายพฤหัส เสนไสย)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..............................
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ
1) การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประจาภาคเรียนที่ 1/2555
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2) งานวิจัยในชั้นเรียน (อ.มยุรี)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ............................
3) การเตรียมการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ (อ.จิราพร)
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..........
..........................................................................................................................................................................
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3.2.2 งานบริหารบุคคล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
1) การปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันและการบันทึกเวรประจาวัน
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2) รายงานการศึกษาดูงานศูนย์วิทยศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2555
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3) รายงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอาเซียนศึกษา
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4) การแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปี 2555 (อ.พฤหัส )
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .........
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ..
..........................................................................................................................................................................
เลิกประชมเวลา.........................น.

สาเนาการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 13/2555
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายสนธยา นามเสริฐ ประธานในที่ประชุม
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ลาปุวย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ของอาเภอเปือยน้อย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
- ประธานฯเชิญชวนคณะครูเข้าร่วมงาน
1.2 มาตรการประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้า
ประธานฯแจ้งให้คณะครูทุกคนร่วมกันใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ร่วมกันใช้พลังงานไฟฟูาอย่างรู้คุณค่า เช่น ปิดไฟ ปิดพัดลมเมื่อไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น
1.3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น
- ประธานฯแจ้งให้ทราบว่าทางอาเภอเปือยน้อยจะมีหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะครูบางส่วนเป็น
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และเชิญชวนให้คณะครูไปใช้สิทธิ์
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 11/2555)
มติที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ระยะที่ 2
ประธานฯแจ้งให้คณะครูนาส่งสาเนาใบประกาศเกียรติบัตรกับฝุายธุรการ เพื่อจัดส่งรายงานต่อศูนย์ฯที่
9 และนาส่ง สพป.ขก.2 ต่อไป
3.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทาบุญและถวายเทียนเข้าพรรษา
ประธานฯกล่าวขอบคุณคณะครูที่ได้นานักเรียนร่วมระดมปัจจัยทาบุญและถวายเทียนเข้าพรรษาใน
หมู่บ้านต่างๆ
3.1.3 การสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน(นายพฤหัส เสนไสย)
ประธานฯ แจ้งให้แก้ปัญหานักเรียนออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน
3.1.4 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์
ที่
ศูนย์การเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินงาน
1 การปลูกสมุนไพร
คุณครูปะศิรัตน์ แสงการ
ได้ดาเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์และ
คุณครูยุพาพร อรุณแสงศรี
นาสมุนไพรมาปลูกเรียบร้อยแล้ว
คุณครูคนึงนิจ อุทิศ
คุณครูสิรินยา หอศิลาชัย
2 สหกรณ์โรงเรียน
คุณครูมยุรี แก้วโวหาร
ได้เปิดดาเนินการทุกวัน
คุณครูอทัณญา แสนสิทธิ์
3 น้าหมักชีวภาพ
คุณครูพักตร์พิมล ภูมิกอง
อยู่ในระหว่างการหมัก
คุณครูกาญจนาพร หอศิลาชัย
คุณครูเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
4 เตาเผาถ่าน
คุณครูทองมา คุณโน
ได้ปรับแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์
2
คุณครูพิพรรธ ซื่อสัตย์
การเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว
5 ผักปลอดสารพิษ
คุณครูอารีรัตน์ คุณโน
ได้ดาเนินการปลูกผักเรียบร้อยแล้ว

2

6

เลี้ยงปลา

7

เลี้ยงกบในนาข้าว

8

การเลี้ยงหมูหลุม

9

ธนาคารขยะ

10 ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน

คุณครูชัญญา จันทร์ทอง
คุณครูอภิวดี โกมาลย์
คุณครูปวีณา เมตไธสง
ว่าที่รต.สุรศักดิ์ แทนวัน
คุณครูแคทลียา โบราณมูล
ผอ.อิสสระ ซื่อสัตย์
คุณครูชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
คุณครูบัวหวาน พรมหญ้าคา
คุณครูจิราพร วิริยะจิตต์
คุณครูอนุชา สุภา
นักเรียนชั้นม.3
คุณครูลุนา ศรีกุตา
คุณครูพฤหัส เสนไสย
คุณครูทัศนีย์ นาสีคูณ

ได้ดาเนินการปล่อยปลาแล้ว
ได้ดาเนินการปล่อยกบแล้ว
ได้ดาเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบ
บริเวณศูนย์การเรียนรู้ มีปัญหาขาด
อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงหมู
เปิดดาเนินการในวันจันทร์และ
วันศุกร์ เวลา 12.15 น.-12.45 น.
ดาเนินการทุกวันศุกร์
เวลา12.00 น.-13.00 น.
ยอดเงินฝากทั้งหมด 321,979 บาท

- ประธานฯแจ้งให้คณะครูแต่ละศูนย์ฯเตรียมนักเรียนให้พร้อมสาหรับการนาเสนอความเป็นมา
การดาเนินการของแต่ละศูนย์ฯ
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ
3.2.1.1 การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประจาภาคเรียนที่ 1/2555
- ประธานฯขอบคุณคณะครูที่ส่งแผนฯครบทุกคน สาหรับคณะครูที่จะนาแผนฯไปใช้ในครั้ง
ต่อไปให้เขียนใบปะหน้าแจ้งให้ทราบด้วย
3.2.1.2 งานวิจัยในชั้นเรียน (อ.มยุรี แก้วโวหาร)
- คณะครูที่ส่งเครื่องมือฯให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว ได้แก่ คุณครูพักตร์พิมล ภูมิกอง
คุณครูเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ คุณครูมยุรี แก้วโวหาร คุณครูลุนา ศรีกุตา คุณครูพฤหัส เสนไสย
คุณครูปะศิรัตน์ แสงการ คุณครูยุพาพร อรุณแสงศรี คุณครูปวีณา เมตไธสง
- ประธานฯแจ้งให้คณะครูที่ยังไม่ส่งเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้เร่งดาเนินการให้
เรียบร้อยและให้ดาเนินการตามปฏิทินการวิจัย
3.2.1.3 การแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555
- ประธานฯแจ้งให้ทราบ จัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯในระหว่างวันที่ 1 – 5 ต.ค. 2555 และ
ระดับสพป.ขก.2 ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 2555 ให้คณะครูเตรียมฝึกซ้อมนักเรียนให้พร้อม และเน้นให้คณะ
ครูคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยคานึงถึงทักษะและความสนใจนักเรียนเป็นสาคัญ
3.2.2 งานบริหารบุคคล
3.2.2.1 การไปราชการของคณะครู
- ประธานฯ แจ้งให้คณะครูที่มีคาสั่งให้ไปราชการให้บันทึกขออนุญาตและรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง

3
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
3.2.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 ให้เบิกจ่ายจากสพป.ขก.2 ภายในวันที่ 15 ส.ค.
2555
- ประธานฯแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้แนบเอกสารหลักฐานทุกครั้ง
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
3.2.4.1 การศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2555
คุณครูบัวหวาน พรมหญ้าคา แจ้งการนานักเรียนชั้นป.4-ม.3 เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน
วันวิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17 ส.ค. 2555 โดยมีคณะครูสายชั้นที่ 2
และ 3 เดินทางไปควบคุมดูแลนักเรียนด้วย โดยใช้งบประมาณจากที่โรงเรียนจัดให้และเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมกับ
นักเรียนคนละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นค่าพาหนะ
3.2.4.2 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2555
คุณครูกาญจนาพร หอศิลาชัย แจ้งการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2555 ในวันที่ 10
ส.ค. 2555 โดยให้คณะครูแต่ละชั้นคัดเลือกแม่ดีเด่น ชั้นละ 2 คน เพื่อเชิดชูเกียรติและรับมอบเกียรติบัตร
และเตรียมการแสดงของนักเรียนให้พร้อม
3.2.4.3 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายอาเซียนศึกษา
ประธานฯแจ้งให้คณะครูแต่ละชั้นเตรียมจัดนิทรรศการค่ายอาเซียนศึกษา
3.2.4.4 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
คุณครูพฤหัส เสนไสย แจ้งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 ส.ค. 2555
3.2.4.5 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย ประจาปีการศึกษา 2555
ประธานฯแจ้งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย ประจาปีการศึกษา 2555 จะ
จัดในระหว่างวันที่ 20 – 27 ก.ย. 2555 โดยจะจัดร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ 9 และศูนย์ฯ 10 ให้คณะครูคัดเลือก
นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาภายในเป็นตัวแทนโรงเรียน
3.2.4.6 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสพป.ขก.2 ประจาปีการศึกษา 2555
- ประธานฯแจ้งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสพป.ขก.2 ประจาปีการศึกษา 2555 จะจัดใน
ระหว่างวันที่ 24 – 28 ต.ค. 2555 ที่อาเภอชนบท
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- คุณครูกาญจนาพร หอศิลาชัย เชิญชวนคณะครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการสอน
ภาษาไทย ของชมรมครูภาษาไทย จ.อยุธยา และกล่าวขอบคุณคณะครูที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยจน
สาเร็จ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- คุณครูพฤหัส เสนไสย รายงานการไปราชการ การนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ
สด
ของ ปตท. หัวข้อ บ้านสีเขียว โลกสีเขียว ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
วันที่ 27 ก.ค. 2555 จากการสอบถามนักเรียนที่นาเข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
การแข่งขันครั้งนี้
เป็นอย่างมาก และอยากให้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันอีก ผลการแข่งขันจะ
ประกาศในวันที่ 9 ส.ค. 2555
เลิกประชมเวลา 19.00 น.

