
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี  25  มิถุนายน  2563 

ณ  ห้องประชุมมรกต  โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  เวลา  13.30 น. 
 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   
 1. นางไพรัตน์  เฉลิมยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นายส าเริง ผลลูกสะ ตัวแทนผู้ปกครอง 
 3. นางสาวจงกล แสงสุกใส ตัวแทนครู 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 นายประดับ  ชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมหาราช “ประชานิมติ” 
เป็นประธานการประชุม ได้มอบเกียรติคุณบัตร ให้กับนายปรีดา  ต้องประสงค์  ท่ีได้ร่วมสนับสนุน กิจกรรมของ
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีได้ท าคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันม.3 มี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ หลังจากนั้นมอบหมายให้ นายสมชาย  ค ารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช 
“ประชานิมิต” กรรมการและเลขานุการ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายสมชาย  ค ารักษ์ ได้น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 1.1   รายงานผลการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2562 
 1.2   รายงานนักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 และสรุปการศึกษาต่อของนักเรียน
ช้ัน ม.6 
 1.3  รายงานผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรทวิศึกษา 
 1.4  รายงานผลคะแนน O-Net ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 1.5  รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี  ด้านกระบวนการบรหิาร
และการจัดการอยู่ในระดับ ดี ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดี  
 1.6 ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ไพโรจน์ รื่นวิชา และคุณค ารณ  หว่างหวังศรี ได้งบประมาณจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา จัดซื้อชุดนักเรียน และอื่นๆ 
 1.7 รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี  69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา สรุปเหรียญรางวัลท่ีได้คือ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และเข้าร่วม 4 รายการ 
 1.8 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดย
โรงเรียนได้เย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล จากนั้นโรงเรียน
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วิเคราะห์ข้อมูลคณะครูลงความเห็นจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ออนไลน์ โดยการใช้Facebook Group โดยมี
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ให้กับคณะครูโดยมีครูนวพร  บุญแก้ว 
และครูณิชชา  พลเสน เป็นวิทยากร และเริ่มการสอนออนไลน์ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งคุณครูก ากับติดตาม
การเข้าเรียนของนักเรียนเป็นรายสัปดาห์ 

1.9 แนะน าบุคลากรท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ วิชาคอมพิวเตอร์  1 อัตรา คือ 
ครูณิชชา พลเสน วิชาคณิตศาสตร์  1 อัตรา คือ ครูรวีรัตน์  กอบกิจ และ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
1 อัตรา คือ ครูธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์ 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 3.1  ผลการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจ าปี 2563 ได้แก่ 
นางสาวศุภรักษ์ จงรักษ์ เอกคณิตศาสตร์ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนบางไทรวิทยา  
 3.2  การเกษียณอายุราชการเมื่อส้ินปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 คน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช 
“ประชานิมิต”  
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาระยะส้ัน 4 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2563 ของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” โดยครูบุปผา  พันธุ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ได้ช้ีแจงการจัดสรรงบประมาณส าหรับปีการศึกษา 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ที่ประชุมรับทราบมีมติเหน็ชอบให้ด าเนนิการ 
 4.2  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

- ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 4.3  ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ขอขอบคุณเทศบาลมหาราชท่ีอนุเคราะห์เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย   

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนนิการตามคู่มือหรือแนวทางของ สพฐ. และกระทรวง
สาธารณสุข 
 4.4  สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นเบ้ียการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนหนึ่งขอ
อนุญาตด าเนินการด้านการจัดประชุม อีกส่วนหนึ่งขออนุญาตน ามาเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียน
มหาราช “ประชานิมิต”  

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนนิการ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 อบจ.แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมสนาม เป็นเงิน 2,700,000 บาท โรงเรียนสมทบ 
300,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก ด.ต.ส ารวย  เกตุสมพงษ์ และรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล
มหาราช นายวิชัย เฉลยจิตร ช่วยติดต่อและประสานงานกับทาง อบจ.  
  - ที่ประชุมมีมติ ให้น าเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2560 กันไว้ 300,000 บาท เพื่อ
สมทบกับทางงบประมาณของ อบจ. 
 5.2 โรงเรียนได้งบประมาณส าหรับซ่อมแซมอาคารเรียนซึ่งโรงเรียนด าเนินการซ่อม พื้นกระเบ้ืองหนา้ห้อง
ประชุมมรกต ห้องธุรการ ซ่อมแซมห้องน้ านักเรียนชาย 2 หลัง ซ่อมฝ้าเพดานห้องเรียน 1 ห้อง และฝ้ากันสาด
อาคาร 1 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 5.3 รายงานการใช้เงินงบบริจาคจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2560  

- จ านวนเงินท้ังส้ิน 998,364 บาท ตามมติท่ีประชุมเดิมใหโ้รงเรียนจัดสรรเงิน 70:30 คือ ใช้
บริหารด้านการจัดการเรียนการสอน 70 : ใช้เป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 30  

-  ยอดคงเหลือปัจจุบัน ในส่วนใช้บริหารด้านการจัดการเรียนการสอน 70 มียอดคงเหลือ 
543,233.79 บาท  

- ด.ต.ส ารวย  เกตุสมพงษ์ เสนอในท่ีประชุมให้จัดท าระเบียบการใช้เงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ให้ชัดเจน โดยให้ยึดตามมติท่ีประชุมเดิมให้โรงเรียนจัดสรรเงิน 70:30 คือ ใช้บริหารด้านการจัดการเรียน
การสอน 70 : ใช้เป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 30  

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด าเนินการ  
 5.4 รายงานผลการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563  
   ม.1  จ านวน  24  คน    ม.4 จ านวน 10  คน 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 5.5 การเปิดแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มี 2 แผนการเรียน คือ วิทย์-คณิตฯ และ 
อังกฤษ-เทคโนโลยี เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอน  

- ที่ประชุมรับทราบ 
 5.6  การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ต้ังแต่วันท่ี 1 มิ.ย.63 – ปัจจุบัน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางการสร้าง Facebook Group  

- ที่ประชุมรับทราบ 
 5.7 การด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปี 2563 ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  

- ที่ประชุมรับทราบ 
 5.8 การด าเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว 1 ปีการศึกษาและด าเนินการ
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563 นี้  

- ที่ประชุมรับทราบ 
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 ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ  
 6.1 ผู้อ านวยการสมชาย  ค ารักษ์ ได้ช้ีแจงและขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 - ที่ประชุมมติให้ด าเนินการตามความพร้อมของโรงเรียน 
 6.2 การย้าย/การรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังต าแหน่งครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การด าเนินการต้องปฏิบัติตามระเบียบทางราชการโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในทุก
กรณีนั้น ผู้อ านวยการสมชาย  ค ารักษ์ ขออนุญาตให้โรงเรียนด าเนินการตามระเบียบทางราชการ 
 - ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้โรงเรียนด าเนินการตามระเบียบ 

 
เลิกประชุมเวลา..15.20 น.. 
       

ลงช่ือ................. ................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                 ( นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว) 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
               (นายสมชาย   ค ารักษ์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
 


