
รายงานการประชมุคณะกรรมการการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โรงเรยีนบา้นหนา้ควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 

ครัง้ที่ 1 / 2562 
วันที่ 3 มกราคม  2563 

ณ ห้องประชมุโรงเรยีนบา้นหนา้ควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสุชล  ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานฯ  
2. นางนุกุล  จันทะโร    กรรมการ  
3. นางณัฐฐิตา  โพชะเรือง กรรมการ  
4. นางสาวทัศนีย์  เลิศสุวรรณ์  กรรมการ  
5. นายวิบูลย์  อรัญดร กรรมการ  
6. นายเวียง  สิงหโกมล กรรมการ  
7. นางสุดารัตน์  ทรรทรานนท์ กรรมการ  
8. นายไพโรจน์  ไชยมะโณ กรรมการ  
9. พระมหาปิ่นณรงค์  ปรญชโย กรรมการ  

10. นายเตื้อน  ฆังคะสะเร กรรมการ  
11. นางธัญลักษณ์   ทวีผ่อง กรรมการ  
12. นางสาวกรรณิกา  โพธิพงศา กรรมการ  
13. นายสิริพงศ์  พรหมรินทร์ กรรมการ  
14. นางนันทา  กิมิเส กรรมการ  
15. ดร.เรวดี  เชาวนาสัย กรรมการและเลขานุการ  

 
ผูม้าประชมุ            1๕     คน 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

๑. นางจินตนา บุญรัตน์ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
๒. นางนิศากร  ศรีรักษ์ หัวหน้างานบริหารบุคลากร 
๓. นางรุ่งรัตน์ ชูมณี หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
เริ่มประชมุเวลา         13.30 น. 

 นายสุชล  ณ ตะก่ัวทุ่ง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธานการประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 



ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

  ๑.1 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรสามัคคี) แนะน าครู
ใหม่ที่บรรจุใหม่ จ านวน  ๖ คน คือ นางสาวมูนีเราะห์  ดอเล๊าะ นางสาวมารีนา  ดอกา วิชาเอกปฐมวัย นาย
นรา ประสงค์ผล วิชาเอกดนตรีไทย นายณัฐพล ไชยมะโณ วิชาเอกสังคมศึกษา นางสาวกาญจนา  ปราบณรงค์ 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์  และนางสาวพิชชาภา  อินชะนะ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และข้าราชการครูย้ายมาใหม่ 
จ านวน ๑ คน คือ นายเกษม ตะลุง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูอัตรจ้าง  วิชาเอกปฐมวัย จ านวน  2  คน  ได้แก่ 
นางสาวชชนิกานต์  นวลพลับ  นางสาวปานหทัย  แปงชิด 

  ที่ประชุม   รับทราบ 

  ๑.2 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรสามัคคี) การแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี  ของนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ 
ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต ๒ จ านวน  ๑๕ รายการ 

  ที่ประชุม   รับทราบ  และชื่นชม 

  ๑.๓ ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรสามัคคี)น าเสนอ 
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  จ านวน ๘๐๘ คน ระดับปฐมวัย จ านวน ๓๑๘ คน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  ๔๙๐ คน 
  ประชุม   รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 

  ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  ๓.๑ ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรสามัคคี)  รายงาน
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๙ 
ระดับชาติ ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๖-๘ 
มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้เป็น  ตัวแทนดังนี้เข้าแข่งขันระดับภาค 
จ านวน  15  รายการ ดังนี้     

 

 

  

 



 ที่ประชุม   รับทราบ  และชื่นชม 

 3.2 รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนดลยีของ
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัล  26  รายการ  เหรียญเงิน 2  รายงาน  
เข้าร่วม 2  รายการ  โดยมีรายละเอียด 

สรปุผลการแขง่ขนัแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ครัง้ที ่๖๙ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
 

ที ่ กิจกรรม คะแนน ระดับ อันดับ 
1 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 
2 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 
3 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 
4 การแข่งขันเดี่ยวขลุย่เพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 
5 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 
6 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 
7 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 
8 การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.90 ทอง ชนะเลิศ 
9 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 
10 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 
11 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 
12 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 

 
 

ที ่ กิจกรรม คะแนน ระดับ อันดับ 
13 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 
14 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 
15 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
81 ทอง ชนะเลิศ 

16 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

17 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

18 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู้ ป.1-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบรูณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 

94 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

20 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 



21 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ป.1-ป.3 

90 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

22 การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.32 ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

23 การแข่งขันประตมิากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 
24 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 
25 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 
26 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 
27 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 
28 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ป.4-ป.6 71.17 เงิน 15 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 15 

 
ที่ประชุม   รบัทราบ  และชืน่ชม 
 3.3  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  รายงานผลการ
ด าเนินงานยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน (การทดสอบระดับชาติ  O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที 3  ปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบ    O-net   ปกีารศึกษา  2560 และ 2561 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

 

ที ่ กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ป ี2560 ป ี2561 

ผลตา่ง 
เฉลีย่รอ้ยละ เฉลีย่รอ้ยละ 

1 ภาษาไทย 48.88 62.15 13.27 

2 คณิตศาสตร์ 36.63 46.81 10.18 

3 วิทยาศาสตร์ 41.35 40.61 -0.74 

4 ภาษาอังกฤษ 35.94 42.28 6.34 

รวมเฉลีย่ 40.70 47.96 7.26 
 

 มีนักเรียนทดสอบคะแนนเต็ม  100  ในวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  1  คน   
ได้แก่ เด็กชาย วิธวินท์  แวมามะ  

 



เปรียบเทียบผลการทดสอบ    NT   ปีการศึกษา  2560 และ 2561 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 

ที ่ ด้าน 
ป ี2560 ป ี2561 

ผลตา่ง 
เฉลีย่รอ้ยละ เฉลีย่รอ้ยละ 

1 ด้านภาษา 57.07 67.14 10.07 

2 ด้านค านวณ 52.79 67.66 14.87 

3 ด้านเหตุผล 47.79 55.26 7.47 

รวมเฉลีย่ 52.55 63.35 10.28 
 

 มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ในด้านค านวณ  จ านวน  2  คน  ได้แก่   

เด็กหญิงนันธิชา  วรรณเพชร   เด็กหญิงวริศรา  นุ้ยสุข   

 ที่ประชุม  รบัทราบและชืน่ชม 

 

 ๓.4 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  ชี้แจงเรื่องการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งปีนี้ก าหนดสอบวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
net ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๔ กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐-
๐๘.๓๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ซึ่งโรงเรียนตั้งเป้าหมายให้
สูงกว่าปีที่แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓   และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งปีนี้ก าหนดสอบวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความรู้ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ และความรู้ความสามารถ ด้านภาษาไทย โดยการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนวันจันทร์ –ศุกร์ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. และทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ซึ่งโรงเรียนตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าปีที่แล้ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  

  ที่ประชุม  รบัทราบและชืน่ชม 

  ๓.๔ ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  ผลการ
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนยอดนิยม ปีการศึกษา 
2562 มีรายละเอียด ดังนี้  



สรปุผลการเรยีนต่อของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ เข้าเรยีนต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๑ 
ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อโรงเรยีน จ านวน (คน) 
๑ หาดใหญ่วิทยาลัย ๑ 
๒ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ๙ 
๓ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3๒ 
๔ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 3 
๕ เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 1 
๖ สหศาสตร์วิทยาคาร 1 
๗ โรงเรียนศรีนคร ๑ 
๘ สมานคุณวิทยาทาน 5 
๙ เทพอ านวยหาดใหญ่ 1 

๑๐ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทุง 1 
๑๑ หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ๒ 
๑๒ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1 
๑๓ โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร 1 
๑๔ ระโนดวิทยา 1 
๑๕ เชียรใหญ่ 1 

รวม ๖๑ 
 ที่ประชุม  รบัทราบและชืน่ชม 

๓.๕ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชี้แจงเรื่องการรับนักเรียนประจ าปี 2563  

    อนุบาลปีที่ 1 (เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)  
จ านวน  4  จ านวน 4  จ านวน 4  ห้องเรียน 
    อนุบาลปีที่ 2 (เกิด พ.ศ.2558 หรือก่อน 16 พฤษภาคม 2559) 
    อนุบาลปีที่ 3 (เกิด พ.ศ.2557 หรือก่อน 16 พฤษภาคม 2558) 
    ประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิด พ.ศ.2556 หรือก่อน 16 พฤษภาคม 2557)  จ านวน  3  
ห้องเรียน   
    ประถมศึกษาปีที่ 2-6 รับย้าย 
 ที่ประชุม  รับทราบและชื่นชม 
 
 
 
 
 



 ๓.๖ อัตราก าลังครู  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ต าแหนง่ จ านวน 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ 
2 ข้าราชการครู ๒๙ 
3 ครูอัตราจ้าง(จ้างโดย สพป.สงขลา เขต ๒) ๑ 
4 ครูอัตราจ้าง (จ้างโดยงบประมาณโรงเรียน) ๓ 

รวม ๓๔ 
  
  ที่ประชุม  รับทราบและชื่นชม 
 ๓.๗ การได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคาร  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้า 
ควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ชี้แจงเรื่องการได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ดังนี้ 
   ๓.๗.๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อเติมหลังคาอาคาร ๓ และปูพื้นกระเบื้องอาคาร ๑ ชั้นล่าง  
   ๓ .๗ .๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ค่าซ่อมแซม งบสิ่งก่อสร้างและงบค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ได ้ ปีงบประมาณ 
๑ ค่าครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ 
๒ งบซ่อมแซม ๓๒๔,๐๐๐ ๒๕๖๓ 
๓ งบก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น ๒๗,๕๐๗,๐๐๐ ๒๕๖๓ 
๔ เก้าอ้ีระดับประถม ๔๓ ตัว ๒๕๖๓ 

   
 ที่ประชุม รับทราบและชื่นชม 
 
 3.8 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563   
 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนก าหนดจัดในวัน
ศุกร์  ที่ 10 มกราคม 2563  ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมเป็นเกียรติ  โดยมีรายละเอียด กิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรม รายละเอียด 
1. จัดหาเวที และเต๊นท์ ค่าใช้จ่ายเวที 8,000  บาท  เครื่องเสียง   2,000  บาท 

2. การมอบทุนการศึกษา
เด็กศรีมุจลินทร์ 

ห้องเรียนละ 1  คน   จ านวน  23  คน 

3. กิจกรรมการแสดงบน
เวทีของนักเรียน 

บรรเลงดนตรีไทย  การแสดงจากชมรมนากศิลป์  การแสดงจากชั้น
เรียนละ  1 รายการ   การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล 

4. กิจกรรมเกม และ
นันทนาการ 

หน้าเวที สลับการแสดงบนเวที 



5. การเลี้ยงอาหารนักเรียน ก าหนดการจัดบริหารอาหารส าหรับเป็นบูธต่างๆ  ดังนี้  
บูธโรงเรียน บริการน้ าและน้ าแข็ง  และก๋วยเตี่ยวราดหน้า 
บูธครูชั้นอนุบาล  เมนูซูซิ  
บูธครูประถมศึกษาปีที่ 1-2  เมนูผลไม ้
บูธครูประถมศึกษาปีที่ 3-4  เมนู นึ่ง ทอด  ลูกชิ้น  ข้าวเกรียบ 
บูธครูประถมศึกษาปีที่ 5-6  เมนูน้ าแข็งใส 
บูธครูหัวหน้างาน  เมนูไอศกรีม 
บูธครูพิเศษ  เมนูข้าวเหนียว  ส้มต า 

6. กิจกรรมพวงมาลัยการ
กุศล 

ขายพวงมาลัย 

 
 ที่ประชุม  รับทราบ  และมอบหมายให้นายสิริพงศ์  พรหมรินทร์  นายไพโรจน์  ไชยมะโณ  กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ช่วยจัดสถานที่ ในวันที่ 8-9 มกราคม 2563 
 3.9 ผลการด าเนินงานฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน 
  3.9.1 งานบริหารวิชาการ 
  ครูจินตนา  บุญรัตน์  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  ชี้แจงผลการด าเนินงานดังนี้ 
  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 
  2. โรงเรียนได้ด าเนินการฝึกทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน  2  กิจกรรม  ประกอบด้วย 
กิจกรรมชมรมขนมขนม  ฝึกท าขนมบราวนี่  และจ้างวิทยากรท้องถิ่นสอนการท างานประดิษฐ์จากใบตาล   
  3.9.2 งานบริหารทั่วไป 
  ครูนันทา  กิมิเส  หัวหน้างานบริหารทั่วไปชี้แจงคณะกรรมสถานศึกษาเรื่องแนวทางวิธีการ
  
  3.9.3 งานบริหารงบประมาณ 
  นางรุ่งรัตน์  ชูมณี  ชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนได้ใช้จ่าย งบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โปร่งใสและตรวจสอบได้  และการจ่ายเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน และเงินยากจนพิเศษให้กับนักเรียน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจ าปี 2563  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจ าปี 
2563  



สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการนี้โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มี
ข้าราชการครู มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่   จ านวน  6  คน  ดังนี้ 

1. นางสุไหรหนับ  หะยีเตะ         ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ วิชาเอก สังคมศึกษา 
 2.  นางนงนภัสร  นุ้ยสุข   ต าแหน่ง ครู  ช านาญการพิเศษ วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

3. นางศิริลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร   ต าแหน่ง ครู  ช านาญการ   วิชาเอก สุขศึกษา   
4. นางสาวสุนทรี  รัตนโชเต  ต าแหน่ง ครู  ช านาญการ   วิชาเอก การประถมศึกษา   
5. นางสาวโชติมา  ธรรมจินโน     ต าแหน่ง ครู                    วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 
6. นางยามีล๊ะ  ยาชะรัด   ต าแหน่ง ครู      วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

 
ประเด็นเสนอเพือ่พจิารณา   
               โรงเรียนขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องการประสงค์ขอย้ายของ 
ข้าราชการครจู านวน 6  คน และโปรดพิจารณาวิชาเอกท่ีต้องการมาทดแทน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการประสงค์ขอย้ายของข้าราชการครูทั้ง 6  คน และพิจารณา
เห็นชอบวิชาเอกที่ต้องการมาทดแทน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ –สกุลผู้ขอย้าย ต าแหน่ง วิชาเอกท่ีต้องการมาทดแทน 
1. นางสุไหรหนับ  หะยีเตะ          ครู ช านาญการพิเศษ ภาษาไทย/ คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ 
2. นางนงนภัสร  นุ้ยสุข ครู ช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
3. นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร ครูช านาญการ ภาษาไทย/ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 
4. นางสาวสุนทรี  รัตนโชเต ครูช านาญการ ภาษาไทย/ คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 
5. นางสาวโชติมา    ธรรมจินโน คร ู วิทยาศาสตร์ 
6. นางยามีล๊ะ  ยาชะรัด คร ู คณิตศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
  ๕.๑  นายวิบูลย์  อรัญดร ชี้แจงเรื่อง  การท าถนนบริเวณด้านหน้า  และด้านข้างโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) งบประมาณ จ านวน  2  ล้าน  ซึ่งขณะนี้งบประมาณได้ผ่านคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว 
     

ที่ประชุม   รบัทราบ 
 

   ๕.2 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  ชึ้แจง
เรื่องการเตรียมการการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา  
เขต 2 ให้โรงเรียนเตรียมการติดต่อ วิศวกร หรือนายช่างโยธา ส าหรับเป็นคณะกรรมการตรวจรับ  
คณะกรรมการกลาง  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  และคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  ซึ่งโรงเรียน



ได้รับความอนุเคราะห์วิศวกร จากส านักงานเทศบาลเมืองควนลัง  ส านักงานผังเมืองและโยธา  ส านักงาน
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 12  และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
   
ที่ประชุม   รบัทราบ 
 

       5.3 นายสุชล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กล่าวอวยพรปีใหม่  
และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

 5.4 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)    กล่าวอวยพรปี
ใหม่  ขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม ปรึกษาหารือ ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมืออีกใน
โอกาสต่อไป 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ปดิประชุมเวลา            16. 30 น. 
 
 
                                                          
                                                         (ลงชื่อ)                                ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                              (ดร.เรวดี  เชาวนาสัย) 
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กิจกรรมการเปดิโอกาส 
ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานเขา้มามสีว่นรว่ม 

ในการด าเนนิงานตามภารกิจของสถานศกึษา 
 
 

 
 
 

 
 


