วาระการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2556)
............................................................................................................................. .......................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
2) การศึกษาดูงานด้านการบริหารและสถานศึกษาพอเพียงจากโรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
.......................................................................................................................................................... ..........................
....................................................................................................................................................................................
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ
1) การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประจาภาคเรียนที่ 2/2555 (ผอ.,รอง ผอ. ,อ.พักตร์พิมล)
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
2) งานวิจัยในชั้นเรียน (นางมยุรี แก้วโวหาร)
รายชื่อผู้ส่งรายงานการวิจัย
ที่
ชื่อ-สกุล
ส่งรายงาน ส่งแผ่น CD
1 นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
√
√
2 นางมยุรี แก้วโวหาร
√
√
3 นางกาญจนาพร หอศิลชัย
√
√
4 นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย
√
√
5 นายพฤหัส เสนไสย
√
√
6 นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์
√
√
7 นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
√
√
8 นางลุนา ศรีกุตา
√
√
9 นางชัญญา จันทร์ทอง
√
√
10 นางสาวปวีญา เมตไธสง
√
√
11 นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
√
√
12 นางจิราพร วิริยะจิตต์
√
√
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายอนุชา สุภา
นางบัวหวาน พรมหญ้าคา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
นางอารีรัตน์ คุณโน
นางแคทลียา โบราณมูล
นางทัศนีย์ นาสีคูณ
นางยุพาพร อรุณแสงศรี
นายพิพรรธ ซื่อสัตย์
นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
นางสาวคนึงนิจ อุทิศ
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางสาวอภิวดี โกมาลย์

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งรายงานการวิจัย
ที่
ชื่อ-สกุล
นายทองมา คุณโน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

นัดส่ง
28 ม.ค. 2556

3) การทักทาย/สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์
.............................................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................................................................
4) การสอบ NT ป.3 (นางพักตร์พิมล ภูมิกอง)
การเตรียมสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้น ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556
- การเตรียมสอบ NT (สอบ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ปรนัย 90 ข้อ 3 ด้าน)
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
5) คณะกรรมการคุมสอบ O-NET (นางพักตร์พิมล ภูมิกอง)
................................................................................................................................ ....................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2.2 งานบริหารบุคคล
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
......................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
1) รายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (นางทัศนีย์ นาสีคูณ)
ยอดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารโรงเรียน ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น
431,386.83 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)
............................................................................................................................................ ........................................
....................................................................................................................................................................................
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2) การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (นายพฤหัส เสนไสย)
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา.........................น.

สาเนาการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายสนธยา นามเสริฐ ประธานในที่ประชุม
ผู้ที่ไม่เข้าร่วมการประชุม 1. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ไปราชการ 2. นางมยุรี แก้วโวหาร ลาปุวย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. กาหนดการดังแนบ
คาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2556 “รักษาวินัย ใฝุเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นาพาไทยสู่อาเซียน”
ประธานฯ มอบคุณครูปะศิรัตน์ แสงการ นานักเรียนเข้าร่วมการแสดงบริเวณริมสระวงษ์
คัดเลือกเด็กหญิงกรรณิการ์ เทศต้อม รับรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2556
2) โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 จะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและสถานศึกษาพอเพียง
ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
ประธานฯ แจ้งให้แต่ละช่วงชั้นดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อย และจัดทาปูายนิเทศ
ให้เปนปัจจุบัน
3) หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสาหรับหน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ตามเอกสารดังแนบ
ประธานฯ แจ้งให้ศึกษารายละเอียดจากเอกสารที่แนบให้
4) เรื่องการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
4.1 ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
4.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ 31 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
4.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
รับสมัคร วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมี
ความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
4.1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ 10 มีนาคม 2556
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
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รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ โรงเรียน
1.2) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน จับฉลาก วันที่ 31 มีนาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ โรงเรียน มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
2) นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนสอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2556
สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน มอบตัว วันที่ 6 เมษายน
2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
- ประธานฯ แจ้งสพฐ. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2556 ให้คณะครูที่
เกี่ยวข้องกาหนดปฏิทินการรับนักเรียนให้ตรงตามที่สพฐ.กาหนด
5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดซึ่งถือเป็นวาระของชาติที่จะต้อง
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป โดยดาเนินมาตรการด้านการปราบปราม การบาบัดรักษา และการ
ปูองกันให้บูรณาการควบคู่กันไป ภายใต้การกากับดูแลของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศระเบียบวาระ
“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” โดยมีพิธีลงนามในประกาศข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องศรีจันทร์ บอลรูม โรงแรม
เจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น พร้อมกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (Potential Demand) ได้เห็นชอบแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
“โรงเรียนสีขาว” กาหนด ให้โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมตามมาตรการ 5 มาตรการ ได้แก่ การปูองกัน ค้นหา รักษา
เฝูาระวัง และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้บูรณาการสอดคล้องกับโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน
”ที่สานักงาน ป.ป.ส. กาหนดด้วย เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรการบรรลุผล และประสานสอดคล้องกับนโยบาย
ทุกระดับจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งประกาศวาระของจังหวัดเป็นปูายขนาดตามความเหมาะสม
ด้วยข้อความ
โรงเรียน.......................................
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และระเบียบวาระของจังหวัด
“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

- ประธานฯแจ้ง จังหวัดขอนแก่นประกาศระเบียบวาระ“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”
โดยให้แต่ละโรงเรียนขึ้นปูายสนับสนุนตามแบบที่กาหนดให้
6) แนวปฏิบัติมอบอานาจการมอบโอนพัสดุในสถานศึกษา กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ย้ายระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
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เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาให้ผู้อานวยการสถานศึกษามอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ตามตัวนักเรียน ไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ โดยอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 108/2547 เรื่อง มอบอานาจการมอบโอนพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547
2. กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ย้ายสถานศึกษาไปยังสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอื่นให้ผู้อานวยการสถานศึกษามอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามตัวนักเรียน
ไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ โดยอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 108/2547 เรื่อง มอบอานาจการมอบโอนพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547
3. กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ย้ายไปสถานศึกษาสังกัดอื่น เช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
เมื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ย้ายออกไปยังสถานศึกษาสังกัดอื่น สถานศึกษา
ไม่ต้องมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปตามตัวนักเรียน แต่ให้สถานศึกษารายงาน พร้อมทั้งนาส่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) คืนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้นสังกัด
4. กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาต่างสังกัด ย้ายเข้ามาเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
ดาเนินการรับนักเรียนเข้าสู่ระบบทะเบียนนักเรียนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษา
รายงานขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยระบุชื่อ สกุล เลขประจาตัว 13 หลัก พร้อมสาเนา
ทะเบียน ทร. 14 มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้นสังกัด
- ประธานฯแจ้งให้คณะครูที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 21/2555)
- ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
- คุณครูพักตร์พิมล ภูมิกอง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เนื่องด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ แต่ละท่านมีภารกิจหลายอย่าง ทาให้การดาเนงานไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนดไว้
2) การประเมินโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง
- ประธานฯแจ้งให้แต่ละศูนย์การเรียนรู้จัดทาและส่งใบความรู้ประจาศูนย์
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ
1) การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประจาภาคเรียนที่ 2/2555 (ผอ.,รอง ผอ. ,อ.พักตร์พิมล)
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะครูที่จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน
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2) งานวิจัยในชั้นเรียน (นางมยุรี แก้วโวหาร)
รายชื่อผู้ส่งรายงานการวิจัย
ที่
ชื่อ-สกุล
ส่งรายงาน ส่งแผ่น CD
1 นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
√
√
2 นางมยุรี แก้วโวหาร
√
√
3 นางกาญจนาพร หอศิลชัย
√
√
4 นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย
√
√
5 นายพฤหัส เสนไสย
√
√
6 นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์
√
√
7 นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
√
√
8 นางลุนา ศรีกุตา
√
√
9 นางชัญญา จันทร์ทอง
√
√
10 นางสาวปวีญา เมตไธสง
√
√
11 นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
√
√
12 นางจิราพร วิริยะจิตต์
√
√
13 นายอนุชา สุภา
√
√
14 นางบัวหวาน พรมหญ้าคา
√
√
15 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
√
√
16 นางอารีรัตน์ คุณโน
√
√
17 นางแคทลียา โบราณมูล
√
√
18 นางทัศนีย์ นาสีคูณ
√
√
19 นางยุพาพร อรุณแสงศรี
√
√
20 นายพิพรรธ ซื่อสัตย์
√
21 นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
√
√
22 นางสาวคนึงนิจ อุทิศ
√
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งรายงานการวิจัย
ที่
ชื่อ-สกุล
นัดส่ง
1 นายเสถียร หอศิลาชัย
5 ม.ค. 2556
2 นายทองมา คุณโน
28 ม.ค. 2556
3 นางสาวอภิวดี โกมาลย์
21 ธ.ค. 2555
- ประธานฯ แจ้งผู้ที่ยังไม่ส่ง ให้นาส่งในเรียบร้อย
3) การทักทาย/สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์
- คุณครูพักตร์พิมล ภูมิกอง เชิญชวนคณะครูให้มีการทักทาย/สนทนาภาษาอังกฤษกับนักเรียน
ด้วยประโยคง่ายๆ เป็นประจาและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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4) การสอบ NT ป.3 (นางพักตร์พิมล ภูมิกอง)
การเตรียมสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้น ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556
การเตรียมสอบ NT (สอบ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ปรนัย 90 ข้อ 3 ด้าน)
- คุณครูพักตร์พิมล ภูมิกอง แจ้ง จากการทดสอบ Pre O-NET พบปัญหา คือ นายสิทธิศักดิ์ พลที
มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นายอนุชา หล้าหาร นายภูขเรศ มหาวงศ์ นักเรียนชั้น ม.3 มีปัญหาอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง
3.2.2 งานบริหารบุคคล
3.2.2.1 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
(รอบที่ 2) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
3.2.2.2 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตาม
โครงการคืนครู ให้นักเรียน ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดาเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน แทนอัตราว่าง
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ในหลายโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรับ
สมัครระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
- ประธานฯ แจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูที่มีญาติที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้ารับสมัคร
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
- ไม่มี
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
1) รายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (นางทัศนีย์ นาสีคูณ)
ยอดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารโรงเรียน ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น
431,386.83 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)
2) การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (นายพฤหัส เสนไสย)
- คุณครูพฤหัส เสนไสย รายงานพฤติกรรมนักเรียน นายณัฐพงษ์ แสนวงศ์ มีพฤติกรรมลวนลาม
นักเรียนหญิงชั้นม.1 ได้ทาการตักเตือนเบื้องต้นแล้ว
3) โครงการ ICT free WIFI ของรัฐบาล
โครงการ ICT free WIFI เป็นการบริการอินเตอร์เน็ตฟรี ผ่าน WIFI โดยจะเริ่มเริ่มดาเนินการ
ในระยะแรก จานวน 20,000 จุด มีความเร็ว ดาวน์โหลด/อัพโหลด สูงสุด 3Mbps/512bps การใช้งานต้อง Login
โดยใช้งานได้ต่อเนื่องครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อการ login 1 ครั้ง ในระยะแรกของโครงการกาหนดจุดปล่อยสัญญาณ
ตามสถานที่ราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด 79 แห่ง ที่ว่าการอาเภอ 878 แห่ง ตาบล 7,355 โรงพยาบาล และ
อนามัย 1,278 แห่ง สถานีบริการ ปตท. กว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ สถานีตารวจ 8,269 แห่ง และ โรงเรียน
12,355 แห่ง ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่ได้รับเลือก
ให้เป็นจุดปล่อยสัญญาณ หลายแห่ง โดยโครงการอาจจะขอเชื่อมต่อไฟฟูากับทางโรงเรียน และให้โรงเรียนเป็นผู้
กาหนดจุดปล่อยสัญญาณ และเมื่อการติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถนาอุปกรณ์ เช่น แท็บเล็ต Notebook เชื่อมต่อ
ได้ โดยระบบอินเตอร์เน็ตเดิม ก็ยังใช้งานต่อไป
- ประธานฯ แจ้งให้คณะครูที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
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ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ประจาปีการศึกษา 2555
- ประธานฯ แจ้ง จากการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ให้จัดทาแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบ O-NET ประจาปีการศึกษา 2555 ให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- ที่ประชุมมีมติร่วมกันกาหนดเปูาหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
O-NET ให้ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป และจัดทาแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET
ประจาปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กาหนดให้คณะครูจัดทาปฏิทินการสอนเพิ่มเติม (ติว) ในชั่วโมงสุดท้ายในแต่ละวัน โดยวันพุธ
จัดการสอนเพิ่มเติม (ติว) เป็นสองชั่วโมงสุดท้าย
2) จัดการสอนเพิ่มเติม (ติว) เป็นประจาทุกวันร่วมกับศูนย์เครือข่ายฯที่ 9 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
3) จัดการสอนเพิ่มเติม (ติว) ในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 มกราคม 2556
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ.2556
ประธานฯ แจ้ง ในวันที่ 10 ม.ค. 2556 คณะผู้บริหารในอาเภอเปือยน้อยจะมาประชุมการจัดงาน
วันครู ประจาปี พ.ศ.2556 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
5.2 การจัดสรรทุนการศึกษา EDF
- คุณครูพักตร์พิมล ภูมิกอง แจ้งการรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา EDF ได้แก่
เด็กหญิงอรยา ปิตตะกะ นักเรียนชั้น ม.2 เด็กหญิงสุพัตรา อนันท์ นางสาวนันทิตา ลาเบาะ
นางสาวสุทธิดา แก้วสุภา นักเรียนชั้น ม.3
5.3 การขอใบรับรองของนักเรียนชั้นป.6 และม.3
คุณครูอนุชา สุภา แจ้งการขอใบรับรองของนักเรียนชั้นป.6 และม.3 ให้คุณครูที่ปรึกษาแจ้งให้
นักเรียนทราบ เรื่อง รูปถ่ายที่จะนามาติดใบรับรองให้มีขนาด 1.5 นิ้ว เน้นทรงผมให้ดูเรียบร้อยตามระเบียบ
ของทางโรงเรียน
เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

