
บันทึกการประชุม กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ระดับกลุ่มฯ ๑๗ 
ณ ห้องประชุมประชาสามัคคี  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
……………………………………………………………. 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน 

นายมีชัย   เสาหล่อน  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีพมิล   ประธาน 
นางสาวอภัสรา ทีดงเย็น  ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ฯ 
นางสาวปัฎฐมานยี ์ วงษ์ค าจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลลดาวลัย ์
นายปริวรรต ดวงฤดี  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฯ 
นางดวงรัตน ์ แก้วกัลยา ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันฯ 
นางสาวเบญลักษณ์ คณุารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง  
นายสมชาย ดีดงกลาง ครู โรงเรียนพิกุลทิพย ์
นายสุนา  พลอินทร ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญา้ฯ 
นายพูลทรัพย์   หารพะยอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นฯ 
นางสาวอภัสรา ทีดงเย็น  ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์
นางอังสนา ถุงวิชา ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันฯ 
นางยุณ ี  วันชัย ครู โรงเรียนหนองแวงฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ผอ. กล่าวทักทายคณะผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมแนะน าตัว 
- แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม นายสุนา  พลอินทร์  รองประธานกรรมการ   

นายพูลทรัพย์  หารพะยอม  กรรมการและเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองมติที่ประชุม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทราบ 

- โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  อนุบาลลดาวัลย์  เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้
ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เสนอเพ่ือพิจารณา 

- ประธานเสนอ  กรณีที่โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีกรรมการในโรงเรียนตนเอง กรรมการไม่
สามารถตัดสินโรงเรียนของตนเองได้ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 



- ประธานเสนอ  รายการทีส่่งแข่งขันเพียงรายการเดียวให้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับเขต 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

- ประธานเสนอ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม โดยที่ประชุมเสนอร่วมกัน 
ดังต่อไปนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒ 
 1. นายสุนา  พลอินทร์   ประธานกรรมการ  
 2. นางสาวเบญลักษณ์ คุณารักษ์   กรรมการ 
 3. นายสมชาย ดีดงกลาง  กรรมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ 
 1. นางยุณี  วันชัย  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย  ดีดงกลาง  กรรมการ 
 3. นางสาวเบญลักษณ์ คุณารักษ์ กรรมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง) 
 1. นางสาวอาภัสรา ทีดงเย็น   ประธานกรรมการ 
 2. นายพูลทรัพย์   หารพะยอม  กรรมการ  
 3. นางอังสนา ถุงวิชา    กรรมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย 
 1. นายมีชัย   เสาหล่อน     ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีพิมลฯ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวอภัสรา ทีดงเย็น    ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ฯ  กรรมการ 
 3. นางสาวปัฎฐมานีย์  วงษ์ค าจันทร์  ครู โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ 
 4. นายปริวรรต ดวงฤดี     ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฯ  กรรมการ 
 5. นางดวงรัตน์ แก้วกัลยา   ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันฯ  กรรมการ 
 6. นางสาวเบญลักษณ์ คุณารักษ์   ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 7. นายสมชาย ดีดงกลาง    ครู โรงเรียนพิกุลทิพย์    กรรมการ 
 8. นายสุนา  พลอินทร์    คร ูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าฯ  กรรมการ 
 9. นายพูลทรัพย์   หารพะยอม   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นฯ กรรมการและเลขานุการ 

ประธานเสนอ  ก าหนดวันส่งโครงงานประเภททดลอง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  ที่ประธานฯ 
(นายมีชัย  เสาหล่อน) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

- ประธานเสนอ  ส่งข้อสอบอัจฉริยภาพ  และประชุมกรรมการอีกครั้ง  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมประชาสามัคคี  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

- การอบรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มฯ ๑๖-๑๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโต้น  ซึ่งจัดอบรมทัง้สิ้น ๔ วัน และจะมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนตุลาคม จึงแจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มฯ ๑๖-๑๗ ทราบ เพื่อเข้าร่วมการอบรม  โดยน า
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในวิชาคณิตฯ เข้าอบรมด้วย 

- ความเคลื่อนไหว  เรื่อง  อ าเภอ มข พัฒนา  โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานใน
อ าเภอพระยืน  เพ่ือร่วมพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา  มีความต้องการช่วยเหลือ
ด้านบุคลากร ม.ขอนแก่น จะส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการจัดติวรวม
กัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโต้น 

 
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
             (นายพูลทรัพย์  หารพะยอม) 

ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  
 
      ลงชื่อ    ผู้ตรวจบันทึก 
       (นายมีชัย  เสาหล่อน) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
   
  



 


