
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓ 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองมดแดง  (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

........................................................... 
ประธานในที่ประชุม   นายวิโรจน์  ชินพลชาย 
ผู้จดบันทึกการประชุม   นางนิตยา  สานนท์ 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายวิโรจน์  ชินพลชาย ประธานกรรมการ วิโรจน์  ชินพลชาย 
๒ นายวิทลู โนนน้อย กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิทูล  โนนน้อย 
๓ นายสหัสวรรษ  ตะเกิงสุข กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า สหัสวรรษ  ตะเกิงสุข 
๔ นางสงบ  พรมศรี กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สงบ  พรมศรี 
๕ นายณรงค์  มะลิลา กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน ณรงค์  มะลิลา 
๖ พระครูถิรธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ/ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ พระประเสริฐรตินธโร (แทน)  
๗ นายกนัหา  สานนท์ กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง กันหา  สานนท์ 
๘ นางสมนึก   ปิ่นเพชร กรรมการ/ผู้แทนครู สมนึก  ปิ่นเพชร 
๙ นายวิสิต  สุธรรม กรรมการ/เลขานุการ วิสิต  สุธรรม 

 
ผู้ไม่มาประชุม  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

- นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย 

- นางสาวอำภา  บุปผา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 นายวิโรจน์  ชินพลชาย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด
การประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
          - นายวิสิต  สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งเรื่อง 

๑. การปรับเปลี่ยนกรรมการสถานศึกษาชุกใหม่ เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระแล้วและ
รายชื่อกรรมการชุดใหม่มีดังนี้ 
     ๑. นายวิโรจน์  ชินพลชาย  ประธานกรรมการ 

    ๒. นายวิทูล โนนน้อย   กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 



    ๓. นายสหัสวรรษ  ตะเกิงสุข  กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า 
    ๔. นางสงบ  พรมศรี   กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๕. นายณรงค์  มะลิลา   กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน 
    ๖. พระครูถิรธรรมวิสุทธิ์  กรรมการ/ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
    ๗. นายกันหา  สานนท์  กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง 
    ๘. นางสมนึก   ปิ่นเพชร  กรรมการ/ผู้แทนครู 
    ๙. นายวิสิต  สธุรรม   กรรมการ/เลขานุการ 
ทางโรงเรียนจะจัดทำเกียรติบัตรมอบให้ในส่วนของกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ 
๒. โรงเรียนขอรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    -นางสาวอำภา  บุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาการ แจ้งการเนียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียน

ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เข้าร่วมรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) มีการประเมิน ๒ 
ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้านการอ่าน
ออกเสียงได้ค่าคะแนนเฉลี่ย ๘๘.๖๖ และด้านการอ่านรู้เรื่องได้ค่าคะแนนเฉลี่ย ๙๒.๖๖ รวม ๒ ด้าน ๙๐.๖๖ 
สรุปผลคือค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนทั้ง ๒ ด้านและค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ  

การประเมินผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ใน
ปีการศกึษา ๒๕๖๒ มีการประเมินทดสอบความสามารถ ๒ วิชา คือ วิชาภาษา  วิชาคณิตศาสตร์ ผลการ
ประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย ๕๖.๘๑ วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย ๕๖.๑๒ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๕๖.๖๔ อยู่ในลำดับที่ ๓๐ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีการทดสอบ ๔ วิชา คือ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชา
วิทยาศาสตร์ ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย ๕๐.๓๘  วิชาภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๒.๕  วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๘.๘๙  วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๔ คะแนน
เฉลี่ยรวม ๓๖.๔๕ อยู่ในลำดับที่ ๙๔ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 การประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีการทดสอบ ๔ วิชา คือ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชา
วิทยาศาสตร์ ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย ๕๔.๐๗  วิชาภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๖.๔๓  วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๑.๔๓  วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๔.๖๔ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๓๑.๖๔ อยู่ในลำดับที่ ๖๕ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   -นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป แจ้งสรุปผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
 ๑. ทางโรงเรียนได้จัดทำโต๊ะและเก้าอ้ีในโรงอาหารขึ้นมาใหม่ จำนวน ๙ ชุด เนื่องจากโต๊ะและเก้าอ้ีใน
โรงอาหารมีจำนวนไม่เพียงพอต่อนักเรียน 
 ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและห้องครัวใหม่โดยใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้าน) งานที่ซ่อมแซมคือ ปูกระเบื้อง เดินสายไฟ วางระบบประปา ทาสีผนัง 



 ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครูและนักเรียน งานที่ซ่อมคือ ซ่อมประตู ท่อน้ำ ทาสีใหม่ 
 ๔. ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์ที่พังจากก่ิงไม้หักทับ 
 ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั้น ป.๔-ป.๖ แบบอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ โครงการเปลี่ยนหลังคาใหม่ โดย
ใช้งบประมาณ ๓๔๓,๑๐๐ บาท 
 ๖. ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าแบบ ๓ เฟส  
 ๗. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสหกรณ์ โดยการเปลี่ยนหลังคา เดินสายไฟและทาสีภายในอาคารใหม่ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
 ๘. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) รอบบริเวรโรงเรียนโดยติดตั้งไปทุกอาคาร จำนวน ๖ จุด 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ 

๑. ซ่อมแซมบ้านพักครู 
๒. ซ่อมแซมโรงกรองน้ำระบบประปา 
นางสมนึก  ปิ่นเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล แจ้งในห้วงนี้มีการย้ายข้าราชการครู ๓ ท่าน คือ  

นายสริยา  สารคร  นางนภาพร  ศรีโพนทันแลพนางสาวสุดารัตน์  น้อมมนัส ทางโรงเรียนได้ข้าราชการครูมา
เพ่ิม ๒ ท่าน คือ นายภูษิต  สวายพล เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสุรีรัตน์  วงเวียน เอกคณิตศาสตร์ และ
ทางโรงเรียนได้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง คือ นางสาวภิญญาภัค  แจ้งประโคน เอกวิทยาศาสตร
ทั่วไป ทางโรงเรียนได้มีการเสนอขอครูเอกเกษตรไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร 

- ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่  ๒   เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมที่  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
3.1 นางสมนึก  ปิ่นเพชร แจ้งยอดผ้าป่าในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (ช่วงโควิด) มีเงินผ้าป่าโอนเข้าบัญชี

โรงเรียนเป็นจำนวนเงิน ๙๘,๙๕๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 
- ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 นายวิสิต  สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสอบถามเรื่องทางโรงเรียนจะขอนำเงินผ้าป่ามาสร้าง

ห้องน้ำและที่แปรงฟันของอาคารอนุบาลในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือที่จะให้นักเรียนชั้นอนุบาลมีห้องน้ำ
และท่ีแปรงฟันที่ถูกสุขอนามัย 

นายวิโรจน์ ชินพลชาย เห็นชอบควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - ที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 

-  ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 



-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอแนะ 
           ประธานกล่าวปิดประชุม และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น  

 
                                         (ลงชื่อ)                               ผู้รายงานการประชุม 

                                                                 (นางนิตยา  สานนท์) 
                              ตำแหนง่  ธุรการ 
 
 

            (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม/ประธานกรรมการ 
                                                     (นายวิโรจน์   ชินพลชาย) 
                                             ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

 


