
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
คร้ังท่ี  1  / 2563 

  วนั ท่ี   23    มกราคม  2563   ณ  หอ้งประชุมวชิาการ   โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
เร่ิมประชุมเวลา   09.00  น. 
ผูม้าประชุม   11      คนไม่ไดม้า  4 คน   
ระเบียบวาระที ่1   ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 องคป์ระชุมครบ 
1.2 แจง้สาเหตุท่ีนดัประชุม  

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังแล้ว(คร้ังท่ี  4  / 2561 วนั ท่ี   16    พฤศจิกายน  2561   )   
ระเบียบวาระที3่ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและติดตาม 
 3.1 เร่ืองติดตาม  ไม่มี 

3.2 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
1) ไดรั้บบรรจุครูใหม่ เอกวทิยาศาสตร์ ( ครูคืนถ่ิน )  ช่ือครูสุพศิน  นาวลัย ์ คน อ.เชียงกลาง 
2) โรงเรียนจะรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.  วนัท่ี 31 มค. และ 3-4 กพ. 63 
3) น าเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ( เสนอ Power Point ) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ 
1.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดัการ 
มาตรฐานท่ี 3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  

ระเบียบวาระที4่ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1  พิจารณาปรับวสิัยทศัน์ปีงบประมาณ 2563 

วสัิยทัศน์ปี 2557-2560 
 

วสัิยทัศน์ปี 2561-2562 
 

วสัิยทัศน์ปี 2563 
 

  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชน  
ผลิตยวุชนเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต   
รอบรู้ดา้นการอ่านเขียนเรียนคิด  
สมานมิตรอาเซียนแลกเปล่ียน
วฒันธรรม 
 

ภายในปี 2564  โรงเรียน
ชุมชนศิลาเพชร จดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ กา้วสู่
มาตรฐานสากล  
สืบสานวฒันธรรมไตล้ือ   ผูเ้รียน
ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง   
 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมี
คุณภาพ ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม   
สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง   
 

 



ทีประชุมร่วมอภิปรายและปรับวสิัยทศัน์ปี 2563 ใหเ้หมาะสม 
4.2 การพจิารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี   2563 
 

แผนงานปฏิบติัการปฐมวยั ปีงบประมาณ 2563 
รายการ ต่อหวั จ านวน 

นร. 
จ านวน 
เงิน 

ค่าสาธารณูป 
โภค 

จา้งครู เหลือ 60% 30% 10% 

เงินอุดหนุนรายหวั 
 2 /2562ปฐมวยั  850 37 31450       
1 /2563 ปฐมวยั   850 30 25500       
\รวม   56950 10,000 10,000 36950 22170 10977 3695 
ปรับยอด       22100 11000 3850 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานปฏิบติัการปฐมวยั  ปีงบประมาณ 2563  
ท่ี โครงการ ปี 63 ครูผูรั้บผดิชอบ 
 แผนงานวชิาการและบริหารทัว่ไป  33100  

1 โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 4000 ละอองดาว 
2 โครงการจดัหาส่ือการเรียนรู้+ตกแต่งหอ้งเรียน 5850 ละอองดาว 
3 โครงการกิจกรรมบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย 2000 ละอองดาว 

4 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   3000 ละอองดาว 

5 โครงการจดัซ้ือวสัดุ BBL/โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 3000 ละอองดาว 

6 โครงการบณัฑิตนอ้ย  4750 ธญัญากร 
7 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และอาคารเรียน 5000 วรวฒิุ 
8 โครงการพฒันาวชิาชีพครูปฐมวยั 1500 เทียมจิต 
9 โครงการจดัประสบการณ์แบบ Active Learning  4000 ละอองดาว 
10 โครงการ เรียนฟรี 15 ปี    0 ธญัญากร 
11 โครงการสนบัสนุนค่าสาธารณูปโภค 0 สาวติรี 
12 โครงการจา้งครูปฐมวยั 0 สาวติรี 
13 แผนงาน ( 10 % ) 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
3850 ล าใย 

 งบพฒันาทั้งหมด 36950  
 สนบัสนุนค่าสาธารณูปโภค 10000  

 
 
 
 
 
 



 
 แผนปฏิบัติการ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2563  

รายการ ต่อหวั จ านวน 
นร. 

จ านวน 
เงิน 

ค่าสาธารณู 
ปโภค 

จา้งครู เหลือ 60% 30% 10% 

เงินอุดหนุนรายหวั 
2 /2562  ประถม  950 113 107350       
1 /2563 ประถม   950 110 104500       
\รวม   211850 55,000 30,000 126850 76110 38055 12685 
ปรับยอด       76100 38150 12600 

 

โครงการ/กจิกรรมตามแผนงานปฏิบัติการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
ท่ี โครงการ ปี 63 ครูผูรั้บผดิชอบ 
 งบประจ า 126850  
 โครงการสนบัสนุนค่าสาธารณูปโภค 55,000 นางสาวติรี 
 โครงการจา้งครูต่างประเทศ 30,000 นางสาวติรี 
 งบพฒันา 211,850  
 โครงการพฒันางบ 60% 76,100 นางกญัชพร 
 โครงการพฒันางบ 30% 38,150 นางจงจินต ์
 โครงการพฒันางบ 10% 12,600 นางล าใย 
 รวมงบทั้งหมด 126,850  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) งานวชิาการ   งบอุดหนุน  60%    76100    บาท  ปีงบประมาณ 2563       
ท่ี  ช่ือโครงการ  อุดหนุน 

ปี  2563 
ผูรั้บผดิชอบ 

 งบทีจ่ดัสรร 60% 76100  
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 20,000 นางกญัชพร 
2 สนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน(10 คน/3000 ) 27,600 นางจงจินต ์
3 โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ (11*1000) 11,000 นางสาวติรี 
4 โครงการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร  500 นางจงจินต ์
5 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่   2,000 นางเทียมจิต 
6 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  10,000 นางกญัชพร 
7 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้                 1,000 นางเทียมจิต 
8 โครงการวนัส าคญั                                                        0 น.ส.สุวพิชชา 
9 โครงการโรงเรียนประชารัฐ งบประชารัฐ นางกญัชพร 
10 โครงการโรงเรียนสุจริต 0 นางกญัชพร 
11 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  0 นางเทียมจิต 
12 โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 2,000 น.ส.สุวพิชชา 
13 โครงการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน ( งบประชารัฐ ) งบประชารัฐ นางกญัชพร 
14 โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 1,000 นายสุพศิน 
15 โครงการจดัการเรียนรู้ Active Learnig งบประชารัฐ นายสุพศิน 
16 โครงการวนัส าเร็จการศึกษา 1,000 น.ส.กรรณิการณ์ 
 รวม 76100  

 
2) งานบริหารทั่วไป งบอุดหนุน  30%    38150    บาท ปีงบประมาณ 2563 

 งานบริหารทัว่ไป   

24 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 3000 วรวฒิุ 
25 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 650 จงจินต ์

26 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนกัเรียน 1000 ละอองดาว 
27 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ทาสีร้ัวโรงเรียน  10,000 สาวติรี 

28 โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียน ( งบบริจาคกีฬา ) 17890 1000 สุพศิน 

29 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 12000 เทียมจิต 

30 โครงการอนามยัดีมีสุข 1000 อรพินท ์
31 โครงการอาหารกลางวนั ( 668,000 )  500 จารุวรรณ์ 

32 โครงการตามรอยพอ่สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง  สุพศิน 

33 โครงการลดการใชพ้ลงังานในสถานศึกษา  สาวติรี 
34 โครงการรักษป่์าน่าน  - 5000  อรพินท ์
35 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  จงจินต ์



36 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งปีคุณภาพ 

-อุปกรณ์การเรียน  2800+24180=26980 

-หนงัสือเรียน  5600+92,543=98143 

- เคร่ืองแบบนกัเรียน 8400+44640=53040 

- พฒันาผูเ้รียน  6020+29760=35,780 

 สาวติรี 

 

37 โครงการปัจจยัพ้ืนฐาน 

เส้ือยดื กีฬาสี (100*157=15700) 

เส้ือพ้ืนเมืองสีขาว (200*157=31400) 

 สาวติรี 

 
5. ทบทวนบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  

-  มีส่วนร่วมพิจารณา/อนุมติั  แผนพฒันาคุณภาพ  แผนปฏิบติัการประจ าปี    แผนกลยทุธ์ 3ปี   

- มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร   

-มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ( วทิยากรภายนอก  แหล่งเรียนรู้   

- มีส่วนร่วมใหค้  าแนะปรึกษา  แกปั้ญหา /   พฒันา  

- มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยสิ์น  ความปลอดภยั   ในโรงเรียน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ   ไม่มี 
 

เลกิประชมุเวลา   12.00 . 

ลงช่ือ  ล าใย   หานิพฒัน์  ผูบ้นัทึกการประชุม 
                  (  นางล าใย  หานิพฒัน์  ) 

                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 

ลงช่ือ  สมเกียรติ  ใหม่วงศ ์ ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
                        ( นายสมเกียรติ   ใหม่วงศ ์) 

 


