
รายงานการประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

ครั้งที่ ๑/ 256๔ 
วันอังคาร ที่  1  มิถุนายน 256๔ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

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

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางโสภา   ธิวงค ์ หัวหน้างานวิชาการ 
 ๒. นางนิศากร  ศรีรักษ์ หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร 
 ๓. นางรุ่งรัตน์ ชูมณี หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 ๔. นางวัชรี  พิพัฒนวานิช หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย 
 
เริ่มประชุมเวลา          13.30 น. 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ได้กล่าวแนะน าครูที่

บรรจุมาใหม่ จ านวน ๓ คน คือ นางสาวไอซะห์  นราธิปสกุล  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ปฏิบัติหน้าที่ครปูระจ า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางสาวสุนันทา  พัฒนดิเรกรัตน์  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๒/๒ นางสาวสาลินี  เพชรคง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒   
ที่ประชุม    รับทราบและกล่าวยินดีต้อนรับ 
 

                    ๑.2  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ได้
รายงานคืบหน้างบประมาณการสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (อาคารเรียน ๕ ชั้น) ของโรงเรียนที่รับประมูล
โดยบริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรสิริร่วมค้า  
                       1.3  ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ได้
ชี้แจง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งเลื่อน
การเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ 
 

ที่ประชุม                มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
                            

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙   
                         ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้กล่าว
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙  ดังนี้ 
                         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการก่อนเปิด
ภาคเรียนโดยให้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยให้พิจารณาสาระส าคัญจากคู่มือปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการโดยให้โรงเรียน
จัดท าแบบประเมินตนเองตามแบบที่ก าหนดเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิด
เรียนและการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
                                  3.1.๑ .ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเองโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบประเมินสถานศึกษาที่แนบ โดยจ าแนกผลการประเมินดังนี้ 
                                    สีเขียว หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
                                    สีเหลือง หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้แต่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                                   สีแดง  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ต้องด าเนินการปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 



                                 3.1.๒. กรณีสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเองและได้ผลการประเมินระดับ
เหลืองขึ้นไปให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองพร้อมน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
(ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในข้อ ๙) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(กต.ปน.) ทราบเพ่ือเสนอต่อ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                         รูปแบบที่ ๑   On Line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
                                         รูปแบบที่ ๒   On hand เรียนโดยใช้ในงานแบบฝึกหัด 
                                         รูปแบบที่ ๓   On Air เรียนโดยการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
                                         รูปแบบที่ ๔   On Site การเปิดเรียนตามปกติ  
                                         รูปแบบที่ ๕    On Demand การสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ   
                                ๓.1.3 ให้คณะกรรมการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                3.1.๔ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมจังหวัด พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
                      3.2  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ 
                      ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ได้ชี้แจง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งเลื่อนการเปิด
ภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ไ ด้ สั่ ง ก า ร ห้ า ม โ ร ง เ รี ย น
จัดการเรียนการสอน Onsite และให้ใช้แบบ On Line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ On hand เรียนโดยใช้
ในงานแบบฝึกหัด แบบ On Air เรียนโดยการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ  On Demand การ
สอนโดยใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
บริบทสถานศึกษา ซ่ึงโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Demand , On hand โดย
ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้คุณครูประจ าชั้นทุกห้องเรียนมีไลน์
กลุ่มประจ าห้องเพ่ือจะได้ส่งคลิปการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆไปในไลน์กลุ่มห้องเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
                     3.3 รายงานผลการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(การทดสอบระดับชาติ  
O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
                           นางโสภา  ธิวงค์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ ได้รายงานผลการการด าเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(การทดสอบระดับชาติ O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ NT ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๒ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๖๓ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ผลต่าง 

1 ภาษาไทย ๕๔.๔๑ ๖๒.๔๖ +๘.๐๕ 
2 ภาษาอังกฤษ 29.52 ๔๐.๔๑ +10.89 
3 คณิตศาสตร์ ๓๗.๖๒ ๒๗.๒๑ - ๑๐.๔๑ 
4 วิทยาศาสตร์  38.17 ๔๐.๙๕ +2.78 

รวมเฉลี่ย ๓๙.๙๓ 42.76 +๘.๐๓ 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
ที ่ ด้าน ปี ๒๕๖๒ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๖๓ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ผลต่าง 

1 ด้านภาษาไทย ๕๕.๔๕ ๕๓.๒๓ -๒.๒๒ 
๒ ด้านคณิตศาสตร์ ๖๕.๓๔ ๕๐.๐๙ -๑๕.๒๕ 

รวมเฉลี่ย ๖๐.๔๐ ๕๑.๖6 - ๘.๗๔ 

 
ที่ประชุม     รับทราบ 
                        ๓.๕   นางโสภา  ธวิงค์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ ได้รายงานผลการสอบคัดเลือก
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนยอดนิยม  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

สรุปผลการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(คน) 
๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 
๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ๑ 
๓ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ๓๑ 
๔ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ๔ 
๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ ๑ 

 

ที่ประชุม       รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                       4.๑ การขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการขอจ้างครู 
อัตราจ้างของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565) รายเดือน 
 

ประเด็นเพื่อเสนอพิจารณา  
                       โรงเรียนขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการขอจ้างครู
อัตราจ้างของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565) รายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 4.1.1 ระดับปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีไทย จ านวน 1 อัตรา คือ นายสุรเชษฐ์   
เปล่งประดับ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท โดยใช้งบประมาณ เงินอุดหนุน  (ค่าจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา) 
                             4.1.2 ระดับปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา คือ นางสาว
ณัฐฐา แก้วสองสี  โดยใช้งบประมาณ เงินอุดหนุน  (ค่าจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา) อัตรา
ค่าจ้าง  เดือนละ 9,140 บาท   
                        4.1.3 ระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน ๑ อัตรา คือ นางสาวชนนิกานต์ 
นวลพลับ อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,140 บาท  โดยใช้งบประมาณ เงินรายไดส้ถานศึกษา  
                           

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมติเห็นชอบเรื่องการขอจ้างครูอัตราจ้างของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง  
(ราษฎร์สามัคค)ี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) รายเดือน   
ทัง้ 3 ราย 
                       4.๑ การขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ร่างแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 และร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมติเห็นชอบเรื่อง ร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 และ
ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
                              5.1 นางรุ่งรัตน์  ชูมณี หัวหน้างานบริหารงบประมาณ ชี้แจงเรื่อการใช้จ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน ๑๙๕ บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน ๓๖๐ บาท 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
                              5.๒ นางโสภา  ธวิงค์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ ชี้แจงแนวทางและวิธีการการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า๑๙ รูปแบบที่ ๒ On hand 
เรียนโดยใช้ในงานแบบฝึกหัด,รูปแบบที่ ๕ On Demand การสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ   
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
                              5.๓ นางวัชรี  พิพัฒนวานิช หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย ชี้แจงแนวทางและวิธีการ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า๑๙ รูปแบบที่ ๒ On 
hand เรียนโดยใช้ในงานแบบฝึกหัด,รูปแบบที่ ๕ On Demand การสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ   
 

ที่ประชุม    รับทราบ 



                             5.๔ นางนันทา  กิมิเส  หัวหน้างานบริหารทั่วไป ไดช้ี้แจงแนวทางการจัดเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
                                    5.4.1 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานทีแ่ละสุขอนามัย ใน
สถานการณ์การแพร่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และโรงเรียน
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                                   5.4.2  โรงเรียนได้ด าเนินการการปรับภูมิทัศน์ปูหญ้าเทียมบริเวณลานโพธิ์
เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

ที่ประชุม   รับทราบ 

                             5.๕ นางนิศากร  ศรีรักษ์  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  ชี้แจงการพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา            16.00 น. 
 
 
                                                          

                                                         (ลงชื่อ)                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                     (ดร.เรวดี  เชาวนาสัย) 
 
   
 

                                                         (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                                                                 
          (นายสุชล  ณ ตะก่ัวทุ่ง) 
                                                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 


