
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

วันที่  ๑๗  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 

ที ่       ชื่อ   -  สกุล      ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมปอง  นักการรอง ประธานกรรมการ สมปอง  นักการรอง  
๒ นางดวงดาว บุญพรหม กรรมการ ดวงดาว บุญพรหม  
๓ นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย กรรมการ ธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย  

๔ นายระเบียบ จันดาหาร กรรมการ ระเบียบ จันดาหาร  
๕ นางล าแพน ตลับนาค กรรมการ ล าแพน ตลับนาค  
๖ นายสมยศ พรมใจ กรรมการ สมยศ พรมใจ  
๗ นายวิจิตร  ลายภูค า กรรมการ วิจิตร  ลายภูค า  
๘ นายทรงศักดิ์ จันสารี กรรมการ ทรงศักดิ์ จันสารี  
๙ นางระพีพร โคตรชนะ กรรมการและ

เลขานุการ 

ระพีพร โคตรชนะ  

 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
ผู้เข้าร่วมประชุม –   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
           ๑.๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพ่ือ
รับทราบข้อเสนอแนะ 

๑.๒ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-net)        ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ซึ่งด าเนินการจัดสอบในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา 

๑.๓ การประเมินคณุภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ จะประเมินในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑.๔ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จะประเมิน          ในระหว่างวันท่ี 

๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 



๑.๕ การแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๖ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันท่ี ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๕     

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- มติที่ประชุมรับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                      - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                     ๔.๑   โรงเรยีนบ้านเหมืองแพร่ได้รับหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๒๗/ว๓๑๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายผู้สอน) ไดย้ื่นค าร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๗- ๒๗ มกราคม  ๒๕๖๕  มีความประสงค์ขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่  จ านวน ๓ คน  คือ 

      ๑. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธ์ิ ต าแหน่ง ครู สาขาคอมพิวเตอร ์

      ๒. นางสาวโสภดิา  ฤทธ์ิศักดิ ์ ต าแหน่ง ครู สาขาคณิตศาสตร ์

      ๓. นางสาวอรวรรณ ยืนวงค์  ต าแหน่ง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ 
                   คณะกรรมการสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีมติ  ยินดีรับย้าย ตามความประสงค์ โดย
เรียงล าดับตามความต้องการของโรงเรียน ดังนี้ 

     ๑. นางสาวอรวรรณ ยืนวงค์  ต าแหน่ง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 

     ๒. นางสาวโสภิดา  ฤทธิ์ศักดิ ์ ต าแหน่ง ครู สาขาคณิตศาสตร ์

       ๓. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์  ต าแหน่ง ครู สาขาคอมพิวเตอร ์

 
  ๔.๒   การจา้งลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ 
          ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่มีความประสงค์ขอใช้เงินนอกงบประมาณเพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา โดยจะด าเนินการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง        ปี



การศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากโรงเรียนมีลูกจ้าง
ชั่วคราวได้รับค าสั่งให้ไปบรรจุแต่งตั้งต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ๓ คน ซึ่งไม่ได้ต าแหน่งทดแทน ท าให้ขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะบุคลากรในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
                    คณะกรรมการสถานศึกษาได้แสดงความคดิเห็นและมีมติ  เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  อ่ืนๆ 

        - 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐น.                                                                     
                                                                  
                                                     (ลงชื่อ)                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                               (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
                                                     (ลงชื่อ)                                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายสมปอง  นักการรอง)               

                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา. 
แผนงาน        สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
สนองกลยุทธ์  1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ 

ประเภทการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุก 

ระดับและประเภทการศึกษา 

 2. สพฐ. ข้อ  3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
          3.สมศ. มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4.สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ 

รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ  มาตรฐานที่ 2 ครูมี 

ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นางกัลยา  ชัยพิลา และผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ     1  เมษายน  2565 – 31  มีนาคม  2566 

สถานที่ด าเนินงาน        โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. หลักการและเหตุผล 
             เพ่ือพัฒนาคุณุภาพและมาตรฐานการศึกษา  น าไปสู่การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้ดีขึ้น  รองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาจากหน่วยงาน

ภายนอก  โดยในปี 2565 จะเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  สมรรถนะของครู และการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน  รองรับการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา  จึงต้องจัดเตรียมบุคลากรให้มี

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง   โดยพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ึนในอนาคต   



 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน  

2.2 เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียนครู เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและช่วยเหลือครู นักเรียน 

1.3 เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต (outputs) ปริมาณ 
              1.จัดให้มีการคัดเลือกและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คณะกรรมการ

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน, สภานักเรียน, คณะกรรมการบริหารโรงเรียน , และคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน   

  2. จัดท าคู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วม ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ส าหรับ

คณะกรรมการชุดต่างๆ 

  3. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามคู่มือและ

ปฏิทินการด าเนินงาน 

 

3.2 ผลลัพธ์ (outcomes)  คุณภาพ 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  สภานักเรียน  ครู  มี

ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน 

  2. องค์กรนักเรียน   ครู  และผู้ปกครอง  ชมรม ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 

  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ครู มากข้ึน 



 

4 งบประมาณ 3,000 บาท 
 

5 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

5.1  ผลผลิต (outputs) ปริมาณ 

    กิจกรรมที่ 1 การแต่งต้ังสรรหาและจัดให้มี 
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
-คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
-สภานักเรียน 

-คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

-องค์กรเครือข่าย(ชมรม,สมาคม) 

 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

 

1.แบบบันทึก 

2.ทะเบียนค าสั่งประกาศ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าคูม่ือ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการฯชุดต่างๆ 

1.ตรวจสอบ 1.แบบประเมิน 

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุม,สมัมนา  
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
-คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
-สภานักเรียน 

-คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

-องค์กรเครือข่าย(ชมรม,สมาคม) 

 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

 

1.แบบบันทึก 

2.แบบสอบถาม 

3.สรุปวาระการประชุม 

กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงานแต่ละกจิกรรม   

5.2 ผลลัพธ์ (outcomes) คุณภาพ 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง

นักเรียน  สภานักเรยีน  ครู  มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 

 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบประเมิน 



2. องค์กรนักเรียน   ครู  และผู้ปกครอง  ชมรม ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 1.สังเกต 

2.สอบถาม 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบประเมิน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ครู มาก

ขึ้น 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบประเมิน 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จ านวนคณะกรรมการที่ได้รับการจัดให้มีครบ 

2. คู่มือการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯชุดต่างๆ 

3. จ านวนการประชุมอบรมสัมมนาและจ านวนผู้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา 

4. การได้รับความร่วมมือในการเป็นคณะกรรมการฯแต่ละชุด 

 

(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ      

           (นางกัลยา  ชัยพิลา)                                  (นางระพีพร  โคตรชนะ)                                                                          

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 

 

 

 

 

 



 


