
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

.................................................................................................................................................................. 
  
เริ่มประชุมเวลา  19.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสุวัฒน์   ศรีสวัสดิ์  กล่าวแนะน าตัวในฐานะประธาน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ คนปัจจุบัน จากนั้นมอบหมายให้เลขานุกการ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี ด าเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุม ครั้งที่  1/2563 

มติที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

            3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ที่ 189/2563 

1. นายสุวัฒน ์  ศรีสวัสดิ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสมจิต  แซ่ลี้  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
3. นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์  กรรมการผู้แทนครู   
4. นายปาด  เห็ดตุม  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
5. นายมัน  ธรรมมุทิศ รองประธานฯ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. นางสาวรัตนาวดี    ธรรมมุทิศ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
7. พระปลัดสาย   ปัญญากฺโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
8. นางสาวพนอจิต หลิวทวีสีประกาย  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
9. นายพงษ์พันธ์  ศรีโสภณนิมิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายเสาร์  โทชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสงค ์  ธรรมมุทิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางวันดี  ศิริมงคล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายวีระศักดิ์  น้ าแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายเวลา  ผักกาดทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.นายสฤษฎ์    ฉิมพาลี   กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
1.ดร.รัฐวิทย์     ตั้งเกียรติพชร 
2.นายกไทยพิชิต    ดวงตา 
3.พ.จ.ต.พลยุทธ    นามณรงค์ 
4. คุณณัฐชยาน์  หลิวทวีสีประกาย 
5.คุณไพจิตร    จงเจริญ 
6.คุณสมจิตร์      พิศพรรณ 
7.คุณวันชัย      บุญชนัง 
8.คุณบรรเทิง  มีเมือง 
10.คุณขจรศักดิ์    นพสาย 
11.คุณวัฒนา     ขุนโขลน 
12.คุณอุทิศ      ยินดีทรัพย์  

3.2  ยกเลิกการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 และงานการแสดงสร้างสรรค์วันปิด
ภาคเรียน เหลือเพียงการออกสลากการกุศล ปั้นหม้อสัมพันธ์ 63  
           โรงเรียนได้ด าเนินการยกเลิกการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 และงานการแสดง
สร้างสรรค์วันปิดภาคเรียน เหลือเพียงการออกสลากการกุศล ปั้นหม้อสัมพันธ์ 63 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 

4.1 รายงานผลการด าเนินการส ารวจความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบการศึกษา On-Site , On-line และ On-Air  โดยการให้ครูประจ าชั้น                  
แต่ละชั้นเรียนออกส ารวจและเยี่ยมบ้านนักเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์                   
แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเวลาในการดูแลบุตรหลาน ขณะรับชมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 
DLTV   โดยโรงเรียนมีก าหนดด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ภายใต้เงื่อนไข
ของ สคบ.จังหวัดจันทบุรี 
 4.2 การจัดงาน “การออกสลากการกุศล  ปั้นหม้อสัมพันธ์ 63” 
 โรงเรียนได้ด าเนินการการจัดงาน “การออกสลากการกุศล  ปั้นหม้อสัมพันธ์ 63” ตามก าหนดจัดงาน
เนื่องจากได้ด าเนินการจ าหน่ายฉลากการกุศลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดพิมพ์ฉลาก
ทั้งสิ้น 2,000 ฉบับ และมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนอีก 22,000 บาท รวมรายได้จากการจัดงานเป็นเงินทั้งสิ้น 
219,219 บาทถ้วน โรงเรียนได้ด าเนินการน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และด าเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1  ฝ่ายบริหารบุคคล 
 5.1.1. แนะน าข้าราชการ บรรจุใหม่ 
  1. นางปวีณา  เส็งสูนย์  วิชาเอกปฐมวัย ย้ายมาจาก สพป.ปราจีนบุรี รับผิดชอบ 

ต าแหน่งครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  
5.1.2. ข้าราชการครูได้รับอนุมัติย้าย 
 1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช ไปด ารงต าแหน่ง ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี  
จ.ร้อยเอ็ด 
 2. นางสาวกรรณาภรณ์  พุฒชงค์  ไปด ารงต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านอ่าง จ.จันทบุรี 
 3. นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม ไปด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนดงครั่งน้อย จ.ร้อยเอ็ด 

 5.2 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
5.2.1 มาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
-  การจัดห้องเรียน จัดตามที่ สพฐ.ก าหนดไม่เกิน 25 คน ต่อ 1 ห้อง 

 -  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจัดการเรียนการสอนตามวัน เวลา ปกติ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
-  ระดับมัธยมศึกษา เลื่อนเวลาเรียนบูรณาการ 14.30-15.30 น.  เป็นเวลา  11.30 - 12.00 น. 

 -  ระดับชั้นอนุบาลรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วให้กลับบ้านเวลา 11.30 น. 
  5.2.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

1. การศึกษาปฐมวัย 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก      ดี 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ    พอใช้ 
3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   พอใช้ 
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน      ดี 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ     ดี 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ดี 

  5.2.3 รายงานการประเมินตนเอง SAR  ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดี 
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ร้อยละ 80.70 ได้ระดับดีขึ้นไป 



 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ  ระดับดี 
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 91.45 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 5.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
5.3.1  มาตรการดูแล นักเรียน ของผู้ปกครอง 

    1.เตรียมอาหารเช้า 
    2.เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 
 - โรงเรียนจัดเตรียมแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 
 - นักเรียนที่เดินทางโดยรถประจ า ให้คนขับท าความสะอาดที่นั่ง เช้า - เย็น และสวมหน้ากากอนามัย 
 - การเดินทางมาโรงเรียนโดยผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย 
 - การเดินทางมาโรงเรียนเอง สวมหน้ากากอนามัย ท าความสะอาดด้วยเจลล้างมือ 
  การก าหนดมาตรการสุขอนามัยในโรงเรียน 
 - ต้องเตรียมเครื่องมือวัดไข้ เจลล้างมือ ก่อนนักเรียนเข้ามาในโรงเรียน(ครูเวร) 
 - คณะครูท าความสะอาดห้องเรียน เช้า – เย็น โดยนักเรียนจัดเตรียมผ้ามาเอง  
 - เข้าแถวตามปกติ งดกิจกรรมสวดมนต์ใต้อาคาร ให้สวดมนต์ในห้องเรียน 
 - ท าความสะอาดห้องน้ า เช้า - เย็น 
 - การรับประทานอาหารให้เหลื่อมเวลาในการช่วงพักกลางวันดังนี้ 
    - อนุบาล 2 ทานอาหารเวลา  10.30 น. 
    - อนุบาล 3  ทานอาหารเวลา  11.00 น. 
    - ป.1  ทานอาหารเวลา  11.30 น. 
    - ป.2 - ป.4 ทานอาหารเวลา  11.00 น. 
    - ป.5 - ป.6 ทานอาหารเวลา  11.30 น. 
    - ม.1 - ม.3 ทานอาหารเวลา  12.00 น. 

- ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยของร้านค้า สหกรณ์ (ให้หาอุปกรณ์ท าความสะอาด) 
 - โรงอาหารจัดหาวัตถุดิบต้องสะอาด ปรุงสุก ต้องแต่งกายให้ถูกต้อง 
 

 5.3.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
 1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นอนุบาล ขนาด 10x15 เมตร เป็นเงิน 153,246   บาท 
 2.ซ่อมแซมอาคารคอบบร้าโกลด์      เป็นเงิน   59,000   บาท 
 3.ปรับพื้นท่ีหน้าห้องประชุม     เป็นเงิน   12,000   บาท 
 4.ทาสี ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม    เป็นเงิน   20,000   บาท  

 



 

 

5.4 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
5.4.1. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด เป็นจ านวนเงิน 343,600 บาท และได้
ด าเนินการส่งมอบและตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5.4.2. การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนได้ด าเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนตามความเห็นของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยหนังสือเรียนได้
ด าเนินการมาส่งเรียบร้อยแล้ว 

 
5.4.3. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนได้ด าเนินการสั่งซื้อและอุปกรณ์มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมให้นักเรียนในวันภาคเรียน ในอัตรา  
อนุบาล 100  ประถมศึกษา 195 บาท และมัธยมศึกษา  210  บาท  

5.4.4. งบประมาณ รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
จะด าเนินการเบิกจ่ายนักเรียนให้เรียบร้อย ในอัตรา  อนุบาล 300  ประถมศึกษา 360 บาท และมัธยมศึกษา  
450  บาท  

5.5 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 ระเบียบทรงผม พ.ศ. 2563 นักเรียนชายผมสั้นหรือยาวก็ได้ แต่ความยาวไม่เกินตีนผม นักเรียน

หญิง ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวต้องมัดให้เรียบร้อย 
 

เลิกประชุม เวลา  20.30   น. 

 
  

 
 

(นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)                                     (นายสุวัฒน์  ศรีสวัสดิ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
                  ผู้บันทึกการประชุม                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 

 


