วาระการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1) สมศ. ได้ส่งหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและด้านปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2) องค์การค้า สกสค.รับรองหนังสือเรียนของ สพฐ. และ สสวท. เป็นหน้งสือเรียนที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องซึ่ง
การสั่งซื้อหนังสือเรียนดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อานวยการองค์การการค้าของ สกสค. จึงจะเป็น
หนังสือเรียนที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2556)
....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(อ.พักตร์พิมล ภูมิกอง)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3) การประเมินโครงการส้วมสุขสรรค์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4) การดาเนินโครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน ( D.A.R.E.)
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................
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 หอศิลาชัย2
√
√
5 นายพฤหัส เสนไสย
√
√

2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางลุนา ศรีกุตา
นางชัญญา จันทร์ทอง
นางสาวปวีญา เมตไธสง
นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
นางจิราพร วิริยะจิตต์
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
นายทองมา คุณโน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3) การทักทาย/สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์
...................................................................................................................................................................................
4) สรุปการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยตามวาระแห่งเขตพื้นที่ชั้น ป.2,ป.3
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56
ผลการประเมินการอ่านและเขียน ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักเรียน(คน)
การอ่าน(คน)
การเขียน(คน)
สรุปผลการอ่านออกเขียนได้(คน)
โรงเรียน
ทั้งหมด เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน
ไม่ผ่าน
ชุมชนบ้านหัวขัว
30
30
29
1
28
2
28
2
1) ด.ช.ณัชทพงษ์ อุทัยดา
2) ด.ช.ณัฎนภัทร นนท์เสนา
ผลการประเมินการอ่านและเขียน ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน
นักเรียน(คน)
การอ่าน(คน) การเขียน(คน)
สรุปผลการอ่านออกเขียนได้(คน)
ทั้งหมด เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ชุมชนบ้านหัวขัว
30
30
29
1 29
1
29
1
ด.ช.รัสสนัย ทบวงศรี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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5) การสอบ NT ป.3 (นางพักตร์พิมล ภูมิกอง)
- การเตรียมสอบ NT (สอบ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ปรนัย 90 ข้อ 3 ด้าน)
................................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................................
6) รายงานการแนะแนวการศึกษา (นางพักตร์พิมล ภูมิกอง)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7) การส่ง ปพ.5 (นางพักตร์พิมล ภูมิกอง)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8) รายงานผลการจัดการศึกษา ประจาปี 2555 และพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ......................................................
9) การนิเทศโครงการวัฒนธรรมวิจัย โดย สพฐ.
................................................................................................................................................................ ....................
....................................................................................................................................................................................
10) การนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2.2 งานบริหารบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมีความร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ ศูนย์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2556
................................................................................................................................................................................ ....
....................................................................................................................................................................................
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
1) รายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (นางทัศนีย์ นาสีคูณ)
ยอดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารโรงเรียน ณ วันที่ 28 ม.ค. 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น
447,386.83 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)
....................................................................................................................................................................................
2) การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (นายพฤหัส เสนไสย)
1) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ(ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมสาธารณะประโยชน์) (ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3) การดูแลนักเรียนที่มีปัญหา กรณี ด.ช.นิติภูมิ แก้วตา และ ด.ช เอกพล แก้วตา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4) กิจกรรมวันชื่นชมอนุบาล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .............................................................
เลิกประชุมเวลา.........................น.

