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 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวาริชวิทยา 

ครั้งที ่ 1/2562 
วันจันทร์ที ่ 28  เดือนมกราคม พ.ศ.2562  เวลา  10.30  น. 

ณ  ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวาริชวิทยา 
--------------------------------------------- 

เริ่มประชุม  10.30  น. 
ประธานที่ประชุม  นายดุสิต  เหมะธุลิน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมมีจ านวน  14  คน 

1. นายดุสิต  เหมะธุลิน  ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  พุทธานุ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นายนิสัย  เหมะธุลิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. สิบเอกชัยวัน  ราชชมภู         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
5. นายสมใจ  พจนา  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน    
6. นายสมศักดิ์  เหมะธุลิน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. พระวีระพันธ์  อภิวฑฒฺโณ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. นายพิชิต  ไตรยขันธ์  กรรมการผู้แทนครู 
9. นายสุพจน์  สัตถาผล  หัวหน้างานวิชาการ 

  10. นางนาฏยา  สิทธิหาญ หัวหน้างานบุคคล 
  11. นางอวยพร  เจริญไชย หัวหน้างานงบประมาณ 
  12. นายบัญชา  คุณทรัพย์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
  13.  นายเมืองไทย  ผลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาววารุณี  ผาสีดา ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
นายดุสิต 1.1  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการศึกษาทุกท่าน  ผอ.
และคณะครูโรงเรียนวาริชวิทยา  ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า  ผ้าป่าเพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเพ่ือหาเงินสมทบทุนสร้างหลังคาทางเดินให้นักเรียน  ได้ประสบผลส าเร็จผ่านไปได้ด้วยดี 
  1.2 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   แจ้งที่ประชุมในเรื่องขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ  2562   
ผอ.เมืองไทย 1.3 ผอ.โรงเรียน  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน  ให้ความร่วมมือ
จัดงานผ้าป่า  เพ่ือท าหลังคาทางเดินให้นักเรียน จากหน้าโรงเรียนถึงหน้าห้องโสตฯ  รวมระยะทาง  214  
เมตร  โดยผู้รับเหมาจะเริ่มก่อสร้างในวันที่  29  มกราคม – 29  เมษายน  2562  และขอรายงานค่าใช้จ่าย
รายรับ  - รายจ่าย  ในการจัดงานดังกล่าว  ตามเอกสารแนบ 
           /1.4 ผอ.โรงเรียนแจ้ง   



1.4 ผอ.โรงเรียน  แจ้งตามท่ีครูดารณีฤทธิธรรม  ซึ่งเป็นหัวหน้าบริหารงานบุคคล  ได้ย้ายไป
ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนธรรมบวรวิทยา  บัดนี้โรงเรียนได้แต่งตั้งครูนาฎยา  สิทธิหาญ  เป็นหัวหน้าบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนวาริชวิทยา  
  1.5  ผอ.โรงเรียน  รายงานผลการการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข  
งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  68  ปีการศึกษา  2561  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียน
วาริชวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทอง  อยู่ในล าดับที่  11 
  1.6  ผอ.โรงเรียน  แจ้งทางโรงเรียนจะน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนะเลิศจังหวัด
สกลนครในวันที่  4 – 10  ก.พ.62    
  1.7 ผอ.โรงเรียน  แจ้งการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ(คณิตศาสตร์)  โรงเรียนวาริชวิทยามี
นักเรียนเข้าสอบแข่งขันได้ผ่านเข้าสอบในรอบที่  2  จ านวน  5  คน 
  1.8  ผอ.โรงเรียน  แจ้งตารางสอบ O-NET  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ก าหนดการสอบ ม.3  ในวันที่  2-3 กุมภาพันธ์ และ ม.6  
วันที่  2-3 มีนาคม 2562 

 1.9  ผอ.โรงเรียน  แจ้งการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ  
จากที่ว่าการอ าเภอและโรงพยาบาลวาริชภูมิ  สถานีต ารวจภูธรวาริชภูมิ  ไดจ้ัดอบรมให้ความรู้ในการขับข่ี
มอเตอร์ไซค์และมอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนเมื่อวันที่  17  ธ.ค.62  ที่ผ่านมา 

 1.10 ผอ.โรงเรียน  แจ้งก าหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6  ในวันที่  6 
มี.ค.62  และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าว 

 1.11 ผอ.โรงเรียน  แจ้งโรงเรียนวาริชวิทยา  ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปลร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ผอ.  4.1  ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณ  2562  จากคณะกรรมการสถานศึกษา   
ตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  4.2  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ด าเนินการก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลังคา  ให้กับนักเรียน 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

/4.3  ตามที่ สพฐ..... 



 
4.3 ตามท่ี สพฐ. ก าหนดให้โรงเรียนประกาศมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

ภายนอก   สมศ.รอบสี่  โรงเรียนขอประกาศมาตรฐานการศึกษาตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

 ผอ.       5.1  ผอ.โรงเรียน  แจ้งการจ้างครูวิทยากรภายนอก คุณครูนิเทศ  เหมะธุลิน มาสอนวิชา

ศิลปะให้กับนักเรียนเพ่ือเข้าร่วแข่งขันมหกรรมวิชาการครั้งต่อไป 

ครูอวยพร 5.2  แจ้งการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ  ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่ได้รับเงินดังกล่าว

จ านวน  4  คน  จาก  สพฐ.สศส.  โดยจะจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนผ่านบัญชีของผู้ปกครองเดือนละ  200  

บาท  และโอนให้โรงเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน  ปีการศึกษาละ  600  บาท/คน/ปี   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 

 

      ลงชื่อ..................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายเมืองไทย  ผลาจันทร์) 

 

      ลงชื่อ.................................ผู้บนัทึกการประชุม 

          (นางสาววารุณี  ผาสีดา) 

 

 


