รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 5 /2564
วันพุธที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30น.
(รูปแบบออนไลน์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสรายุทธ เสลารักษ์
2. ว่าที่ร้อยโทนายแพทย์สมควร ฉ่่าพึ่ง
3. นายเหมือน รักสนาม
๔. นางกนกวลี กรเกศกมล
๕. นางสาวช่านอง แซ่เอ็ง
๖. นางวันดี วิภาตนาวิน
๗. นายธวัชชัย ดีสระวินิจ
๘. นายชัยชนะ เริ่มปลูก
๙. นางส่ารอง เกิดในหล้า
๑๐. นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ
๑๑. นางวรรณา อู๋ไพจิตร
๑๒. นางสารภี แลไธสง
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. พระครูพิทักษ์ ชินวงศ์
2. พระครูศรีปริยัติวิบูลย์
๓. นางสาวภาวิณี ชุดกระโทก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอายุปข่าน สยามประโคน
2. นางอรพิน ขุนเพ็ง
๓. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ
4. นายพานุวัฒน์ ป้องเคน
5. นางสาวปราจิม ศรีชุมแสง
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลา มาประชุมในครั้งนี้ ขอเชิญผู้อ่านวยการโรงเรียนแจ้ง
รายละเอียดในวาระที่ 1
นางสารภี เลไธสง : ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการลดการบ้าน การใส่ใจดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน
ในช่วงเรียนที่บ้าน และมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /สพม.บร. แจ้งให้มีการปรับลดเวลาและวันท่างานของบุคลากรและด่าเนินการ
จัดการเรียนการสอนค่านึงถึงความปลอดภัยของทุกคน โดยยึดตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ด่าเนินการดังนี้
๑. จัดรูปแบบการ...

-๒-

๑. จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล นักเรียนเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยี มีครูที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่
๒. ลดจ่านวนบุคลากรมาปฏิบัติงานที่โรงเรียน จัดตามกลุ่มสาระฯ ลงเวลาปฏิบัติงานแบบปกติและออนไลน์
๓. สื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนในช่องทางโซเชียลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี
- ขอแสดงความยินดีกับท่านสรายทุธ เสลารักษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดีเด่นของสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
- แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะอ.ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ โรงเรียนนางรองพิทยาคม มีผลการประเมิน
ทุกด้าน ภาพรวม 4.92 คือ ระดับยอดเยี่ยม ในทุกด้าน เป็นอันดับที่ 2 ในสหวิทยาเขตนางรอง (รองจากรร.นางรอง)
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สศช.
- การพิจารณาจ่านวนนักเรียนที่จะรับทุนเพชรนางรองพิท ปีการศึกษา 2564 รวม 176 คน
- โรงเรียนได้รับงบประมาณ 1,902,400 บาท จัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่าหรับ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศูนย์ HCEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่าหรับศูนย์ /สพม.บร. ด่าเนินการซื้อ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการด่าเนินการคัดเลือก
- โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้รับงบประมาณซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จ่านวน 80 ชุด/อยู่ระหว่างด่าเนินการจัดท่า
เอกสารตั้งเบิก
- โรงเรียนประกาศจ้างครูต่างชาติเพิ่มอีก 1 ต่าแหน่ง /อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร
- ข้อมูลจ่านวนนักเรียน /บุคลากร /อัตราก่าลัง จ่านวนรายวิชาที่ขาดแคลน ปีการศึกษา 2564
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- ที่ประชุมรับทราบ –
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนได้รับประธานคณะกรรมการดีเด่น
- ที่ประชุมรับทราบ –
นางวันดี วิภาตนาวิน : การรับครูต่างชาติมาสอนนั้น สอนวิชาอะไร
นางสารภี เลไธสง : ครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- ที่ประชุมรับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว
…………………- ที่ประชุมรับรอง -.…………………………………………………………………………..…………
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
........-ไม่มี-............................................................................................................................. .........
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง...

-๒-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นางสารภี เลไธสง : ๔.๑ เรือ่ ง แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อบรรเทาปัญหาจากผลกระทบ
จากประกาศแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนประเมินสภาพปัญหาจากการเรียนการสอน
ออนไลน์ของนักเรียน ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหานักเรียนเข้าเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีน้อย บางคนไม่มเี ครื่องมือสื่อสาร ไม่
มีเงินเติมสัญญาณอินเทอร์เน็ต บางคนต้องช่วยผู้ปกครองท่างานบ้านไปพร้อม ตารางเรียนที่จัดให้เยอะเกินไป
ครูให้การบ้านเยอะฯ
แนวทางเสนอ
1) จัดครูที่ปรึกษา ให้ค่าปรึกษาดูแล ประสานและแนะน่าด้านต่างๆ คัดกรองผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือ
2) ปรับลดตารางเรียนตารางสอน และลดการบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไม่ถึงสื่อเทคโนโลยี
3) คืนค่าเทอมให้นักเรียนทุกคนที่จ่ายแล้ว คนละ 350 บาท (รายการค่า ตรวจสุขภาพประจ่าปี
100 บาท และค่าจ้างบุคลากรครูสาขาเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขา/ภาษาจีน 250 บาท)
4) เยี่ยมบ้าน/ให้ขวัญก่าลังใจแก่นักเรียน ทุกห้องที่ประสบอุปสรรคยากล่าบากในการเรียนรู้ โดยการ
คัดกรองจากครูที่ปรึกษา วางแผนเยี่ยมให้ก่าลังใจนักเรียนรอบที่1 ห้องละ 3 ราย มอบเงินและสิ่งของเพื่อบรรเทา
- ที่ประชุมรับทราบ –
นางกนกวลี กรเกษกมล : การสร้างแรงบันดาลใจ ปรับการเรียน ต้องสื่อสารกับผู้ปกครองอีกทาง สื่อสารทางเทคโนโลยีบางครั้ง
อาจเป็นดาบสองคม แรงกระทบกระทั่ง คุณครูต้องคอยท่าเข้าใจกับผู้ปกครอง
นางสารภี เลไธสง : เด็กส่วนใหญ่ เรียนที่บ้านและบางคนที่มีปัญหาการมารับงาน ติดต่อส่งงาน จะมีช่องทางติดต่องานอยู่ค่ะ
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : ฝากทางเลขาฯ หาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนเป็นล่าดับต่อไป เห็นใจครูที่สอนออนไลน์
ปัญหาหลักคืออินเทอร์เน็ตทางวิธีการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือเด็กถ้าไม่มีเน็ตเด็กก็จะไม่สนใจการเรียนรู้
นายเหมือน รักสนาม : เป็นห่วงเรื่องวัดผล ต้องท่าอย่างไร ค่าใช้จ่ายนักเรียนเพิ่มขึ้น จะมีวิธีไหน ที่จะให้นักเรียนได้เข้าถึง
สัญญาณได้มากขึ้น
นายธวัชชัย ดีสระวินิจ : หลายโรงเรียนนักเรียนมีปัญหาเน็ต , ไม่มีสัญญาณเน็ต , โรงเรียนจะมีช่องทางช่วยเหลืออย่างไร
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : ฝากทางเลขาฯ หาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนเป็นล่าดับต่อไป เห็นใจครูที่สอนออนไลน์
จะเหนื่อยกว่าที่สอน on site
นางสารภี เลไธสง : - โรงเรียนมีการปรับลดการบ้าน
- ปัญหานักเรียนจะมีเรื่องค่าเทอม การบ้านมาก ส่วนปัญหาเรื่องเน็ตมีน้อย
- ที่ประชุมรับทราบ –
มติที่ประชุม มีความเห็นชอบที่จะต้องรีบด่าเนินการช่วยเหลือนักเรียนโดยเร่งด่วน ตามที่เสนอดังนี้
1) จัดครูที่ปรึกษา ให้ค่าปรึกษาดูแล ประสานและแนะน่าด้านต่างๆ คัดกรองผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือ
2) ปรับลดตารางเรียนตารางสอน และลดการบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไม่ถึงสื่อเทคโนโลยี
3) คืนค่าเทอมให้นักเรียนทุกคนที่จ่ายแล้ว คนละ 350 บาท (รายการค่า ตรวจสุขภาพประจ่าปี
100 บาท และค่าจ้างบุคลากรครูสาขาเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขา/ภาษาจีน 250 บาท)
4) เยี่ยมบ้าน/ให้ขวัญก่าลังใจแก่นักเรียน ทุกห้องที่ประสบอุปสรรคยากล่าบากในการเรียนรู้
โดยการคัดกรองจากครูที่ปรึกษา วางแผนเยี่ยมให้ก่าลังใจนักเรียนรอบที่ 1 ห้องละ 3 ราย มอบเงินและสิ่งของเพื่อบรรเทา
- ที่ประชุมเห็นชอบ –

นางสารภี เลไธสง : 4.2 เรื่อง...

-๓-

นางสารภี เลไธสง : 4.2 เรื่อง การขอความเห็นชอบเพื่อปรับแผนงาน/โครงการประจ่าปีงบประมาณ 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินโครงการ
จึงขอปรับแผนดังนี้
( - เอกสาร ดังแนบ- )
- ที่ประชุมรับทราบ –
มติที่ประชุม มีความเห็นชอบเพื่อปรับแผนงาน/โครงการประจ่าปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเห็นชอบเป็นหลักการไว้ในการปรับกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่บางกิจกรรมไม่เอื้อในการด่าเนินงานและไม่สามารถด่าเนินการได้ ขอให้มีการปรับแผนให้
เหมาะสมและด่าเนินการได้
- ที่ประชุมเห็นชอบ –
4.3 เรื่อง การขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่าย จากปี 2563 มีดังนี้
เนื่องจากมีการสรุปด้านงบประมาณ ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม พบว่า มีงบประมาณรายการต่างๆ
คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ่านวน 5 รายการ (ดังแนบ)
ซึ่งมี 3 รายการที่ต้องน่าส่งคลัง และ 2 รายการน่ามาด่าเนินการได้
- รายการทีโ่ รงเรียนสามารถน่ามาด่าเนินการได้ คือ
1) ค่าใช้จ่ายรายหัว
จ่านวน 75,713.35 บาท
2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ่านวน 328,092
บาท
กิจกรรมที่ขอด่าเนินการ – ดังเอกสารที่แนบ –
- ที่ประชุมรับทราบ –
มติที่ประชุม มีความเห็นชอบ การขออนุมัติให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย จากปี 2563 เป็นจ่านวนเงิน ทั้งสิ้น
75,713.35 บาท ได้ตามโครงการที่น่าเสนอ ๗ โครงการ โดยหากกิจกรรมใดที่ไม่สามารถด่าเนินการได้ เห็นชอบเป็น
หลักการไว้ สามารถปรับได้ตามสถานการณ์
- ที่ประชุมเห็นชอบ –
นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ : 4.4 เรื่อง การปรับสภาพสนามกีฬาต่าบลนางรอง อ่าเภอนางรอง (สถานที่ ณ รร.นางรองพิทยาคม)
โดยกรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณ 24,989,200 บาท ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการด่าเนินการ งวดที่ 4
หากแล้วเสร็จ จ่าเป็นต้องมีแนวทางการดูแลอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
สภาพปัญหา คือ มีบุคคลเข้าใช้สนามในช่วงยังไม่ส่งมอบ / ขาดไฟส่องสว่าง / ไม่มีรั้วกั้นสนาม /
นายธวัชชัย ดีสระวินิจ - การใช้สนามกีฬาให้ดูแลมาตรการการใช้สนามกีฬา เน้นความปลอดภัย ความสะอาด ห้องน้่า
มติที่ประชุม สนามกีฬานี้ จ่าเป็นต้องดูแลอย่างดีและใช้งบประมาณเยอะ ขอให้มีการหารือร่วมกับเทศบาลเมือง
นางรอง ก่าหนดแนวทางการด่าเนินงาน ระเบียบต่างๆอย่างชัดเจน จัดท่าป้ายแจ้งให้ทราบ และมีการดูแลด้านความ
ปลอดภัยในทุกจุดอย่างเข้มงวด พร้อมควรเตรียมการจัดท่ารั้วรอบสนามกีฬาและจัดหางบประมาณรองรับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
- ที่ประชุมเห็นชอบ –

นายอายุปข่าน สยามประโคน : 4.5 ฝ่าย...

-๔-

นายอายุปข่าน สยามประโคน : 4.5 ฝ่ายบริหารวิชาการได้ช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID – 19 แบบ Online
On Hand On Demand ปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีเงินเติมนักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์เพราะ
หมดเน็ต โทรศัพท์เครื่องร้อน สัปดาห์นี้ให้จัดการเรียนการสอนวิชา ๖ วิชา สองวิชาแรกติดกันแล้วพัก
เรียนอีก 1 วิชา แล้วพักเที่ยง บ่ายอีก 2 วิชา
- อินเตอร์เน็ตโรงเรียนความเร็วสูง 1,000 เมก จาก TOT
นายเหมือน รักสนาม : - โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้ท่า MOU กับ TOT หากมีปัญหาสามารถปรึกษากับหัวหน้า TOT ได้เลย
- ที่ประชุมรับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ : - ปรับปรุงห้องน้่าชาย หญิงอาคาร 5
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคาร 4
- ปูกระเบื้องติดตาข่ายอุตสาหกรรม
- ของบประมาณจัดท่าห้องน้่าหลังหอประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ –
นายเหมือน รักสนาม : ขอขอบคุณฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่องห้องน้่าที่ดี ประตูทางเข้าก็สวยงาม
- ที่ประชุมรับทราบ –
นางจ่านอง แซ่เอ็ง : การจัดจ่านวนทุนเพชรนางรองพิท ได้จัดตามรูปแบบที่ขอที่ประชุมกองทุนเพช็รนางรองพิทหรือไม่
นางสารภี เลไธสง : ตามรูปแบบการประชุมกองกองทุนเพช็รนางรองพิท
- ที่ประชุมรับทราบ –
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดมีอย่างไรบุคลากรที่ไปต่างจังหวัด
นางสารภี เลไธสง : - โรงเรียนมีการจัดจุดคัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจเช็คบุคคลเข้าออก และแจ้งบุคลากรถือ
ปฏิบัติในแนวทางป้องกันตามมาตรการอย่างเคร่งครัด บุคลากรที่ไปต่างจังหวัดแจ้งให้บันทึกและรายงาน พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
นางอรพิน ขุนเพ็ง : ได้ให้นายประดุงศักดิ์ เข็มบุปผา เข้าประตูหน้าด่านเข้าประตูหน้าโรงเรียน บันทึกการเข้าออกและตรวจคัดกรอง-- เสื้อคณะกรรมการขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมา
นางส่ารอง เกิดในหล้า : เรื่องนายประดุงศักดิ์ เข็มบุปผา ยามหน้าด่าน ฝากรร.ให้ดูแลจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ค่านึงถึงความปลอดภัย
ยามด้วย และเน้นการสวมแมส ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
ว่าที่ร้อยโทนายแพทย์สมควร ฉ่่าพึ่ง : สถานการณ์ COVID – 19 คงอยู่แบบนี้ไปอีกประมาณ 3 - 4 เดือน
- ที่ประชุมรับทราบ –

นางสาวช่านอง แซ่เอ็ง : สนาม...

-๕-

นางสาวช่านอง แซ่เอ็ง : สนามยังไม่เสร็จขอบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าสนาม
- ที่ประชุมรับทราบ –
นางส่ารอง เกิดในหล้า : คอมพิวเตอร์ได้ด่าเนินการขอการสนับสนุนไปแล้ว
- ที่ประชุมรับทราบ –
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ ขอปิดประชุม.
- ที่ประชุมรับทราบ –
เลิกประชุม 11.27 น.

ลงชื่อ………………..………..……….. ผู้บันทึกการประชุม
(นางสารภี เลไธสง)
ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ……………………….……….ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสรายุทธ เสลารักษ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบ ข้อ ๔.๒
เรื่อง การขอความเห็นชอบเพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ที่
๑

๒

๓

๔

5

6

7
8

ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปรับเป็น
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ (หน้า ๔๘๖)
ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์
ปรับเป็น
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ (หน้า ๕๐๗)
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
ปรับเป็น
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ (หน้า ๔๙๒)
พัฒนา IQด้านคณิตศาสตร์และส่งเสริมฯ
ปรับเป็น
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ (หน้า ๔๘๖)
โครงการพี่ช่วยน้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปรับเป็น
ค่ายเรียนรู้นาฏศิลป์
โครงการค่ายดนตรีไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปรับเป็น
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
วิชาดนตรี
โครงการกิจกรรมวันส่าคัญแห่งชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
ปรับเป็น
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อ

เดิม

ปรับเป็น

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นายมนตรี ชื่นอุรา

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

๙,๔๙๐

๙,๔๙๐

นายวิชรุทย์ อนุศิริ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นางสาวฐิติมา ยิ่งยง

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นางสาวพันนันท์
สิงหภิวัฒน์

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นายคณยศ ทองดี

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

นางรุ่งฤดีอุทุม

กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

นางพิณภรณ์ วิทย์ศ

กลุ่มสาระฯ

พัฒนาสู่อาชีพ
ปรับเป็น
ซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์การเกษตร
ค่าคอมและเทคโนโลยี(หน้า๔๑๖)
9 ปรับเป็น
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่ ชื่อโครงการ
ค่ายสภานักเรียน 5,000 บาท
ค่ายกิจกรรม รด พันธุ์แกร่ง 10,000 บาท
ค่ายขับขี่ปลอดภัย 5,000 บาท
ค่ายTO BE NUMBER ONE10,000 บาท รวม
10 เป็นเงิน 3๐,000 บาท
ปรับเป็น
กิจการนักเรียน – ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ

11

12

13
14

โครงการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา
(หน้า 4๐๙)
ปรับเป็น
บอร์ดประชาสัมพันธ์กลางแจ้งมีหลังคา
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์(หน้า405)
ปรับเป็น
จัดท่าป้ายตาข่ายเชิดชูนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ต่างๆ
พัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหารวิชาการ(หน้า 205)
ปรับเป็น
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพงานทะเบียนและวัดผล
ปรับเป็น
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์งานทะเบียนวัดผล

ลาพงษ์

การงานอาชีพ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

นายกษิดิศ ศิริเมฆา

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

เดิม

ปรับเป็น

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

นายคณยศ ทองดี

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

นางวรรณา อู๋ไพจิตร

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

5,000

5,000

นางวรรณา อู๋ไพจิตร

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นางรุ่งรัตน์ จ่าปาโพธิ์

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

นายสมพุด เกตขจร

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

เอกสารแนบ ข้อ ๔.๓
เรื่อง การขอความเห็นชอบงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๓
(ระยะเวลาดาเนินการ ปัจจุบัน – 30 กันยายน 2564)
1. กิจกรรมงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน 328,092 บาท
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อบริการนักเรียนผ่าน
แอปพลิเคชั่น
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพตามกลุ่มสนใจ
- ช่างตัดผม
- ช่างแต่งหน้านางร่า/นาฏศิลป์
2
(5,000)
- ซ่อมเครื่องดนตรีไทย (20,000)
- งานศิลปะ/ประชาสัมพันธ์
- สวนเกษตรพอเพียง/ยุวเกษตรกร
3 กิจกรรมชมรมศิลปะพาสร้างสรรค์บรรยากาศ
ดีมีสุนทรียภาพ
๔ กิจกรรมค่ายศิลปะบูรณาการ

5 กิจกรรมค่ายภาษาไทยและการสื่อสาร
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารพันธ์แกร่ง
6
โรงเรียนปลอดขยะ (ธนาคารขยะ)
7

รายการ ที่ใช้
- ค่าสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
- ค่าหนังสือ E-Book
- ค่าวัสดุฝึก
- ค่ากระดาษ หมึก
- ค่าวิทยากร
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าพันธุ์พืช/ปุ๋ย
- ค่าสี ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน
- ค่าวิทยากร
- ค่าสี ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
- ค่าสื่อ วัสดุ
- ค่าอาหาร
- ค่าวิทยากร
- ค่าสื่อ วัสดุ
- ค่าอาหาร
- ค่าวิทยากร
- ค่าสื่อ วัสดุ
- ค่าอาหาร
- ค่าวิทยากร

งบประมาณ
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
+

115,305

งานห้องสมุด

35,571

ฝ่ายวิชาการ
สารฯศิลปะ
การงานฯ
+

86,466

นายกิตติภูมิ
ผลวิเศษสิทธิ์

๒๐,000

นางนภัสสร
ผลวิเศษสิทธิ์

15,000

สาระฯ
ภาษาไทย

เดิม
17,000
เดิม
19,490

21,250

นางวรรณา
อู๋ไพจิตร

+

34,500

งานอาคาร
สถานที่

+

รวม
328,092
2. กิจกรรมงบเงินอุดหนุนรายหัว จ่านวน 75,713.35 บาท
ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมด้านอาคารสถานที่
- ปูกระเบื้องห้องเรียน
= 31,713.35
บาท
- ปรับปรุงสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด = 44,000
บาท
รวม 75,713.35 บาท
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 4 / 2564
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสรายุทธ เสลารักษ์
2. ว่าที่ร้อยโทนายแพทย์สมควร ฉ่่าพึ่ง
3. นายเหมือน รักสนาม
๔. นางกนกวลี กรเกศกมล
๕. นางสาวช่านอง แซ่เอ็ง
๖. นางวันดี วิภาตนาวิน
๗. นางส่ารอง เกิดในหล้า
๘. นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ
9. นางวรรณา อู๋ไพจิตร
10. นางสารภี แลไธสง
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. พระครูพิทักษ์ ชินวงศ์
2. พระครูศรีปริยัติวิบูลย์
๓. นายธวัชชัย ดีสระวินิจ
๔. นายชัยชนะ เริ่มปลูก
๕. นางสาวภาวิณี ชุดกระโทก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอรพิน ขุนเพ็ง
2. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ
3. นางสาวสราวลี มาประจวบ
4. นางสาวปราจิม ศรีชุมแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองผู้อ่านวยการ
ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ
ครู
ธุรการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : ยินดีต้อนรับ นางสารภี เลไธสง ผู้อ่านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คนใหม่ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการที่เสียสละเวลา มาประชุมในครั้งนี้

นางสารภี เลไธสง
: 1.1 การขับเคลื่อนการด่าเนินงานโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และด่าเนินการจัดท่าข้อมูลวางแผน
ของบประมาณจัดสร้างอาคาร จ่านวน ๒๕ ล้านบาท เป็นอาคาร 318 ล และห้องน้่า 6 หลัง เพื่อรองรับการขยายตัวและให้
โอการตามแนวทางโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยได้จัดส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-๒-

: 1.2 การด่าเนินงานศูนย์ HCEC.....

: 1.2 การด่าเนินงานศูนย์ HCEC สืบเนื่องมาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นศูนย์ ERIC
มาก่อน และขับเคลื่อนมาเป็นศูนย์ HCEC และได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 แสนบาท เพื่อการบริหารจัดการและ
ส่งผู้บริหารพร้อมครูเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
-ที่ประชุมรับทราบนางอรพิน ขุนพ็ง
: 1.3 การจัดตั้งสมาคม ผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยได้รับอนุมัติจัดตั้ง ในวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีนายกสมาคม คือนายวิทยา สุขดี และมีการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จ่านวน ๒
00 บาท ซึ่งเป็นค่าสมัครสมาชิก 100 บาท และค่าบ่ารุงสมาคมรายปี 100 บาท
-ที่ประชุมรับทราบนายสรายุทธ เสลารักษ์ : ควรเพิ่มสมาคมศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน
-ที่ประชุมรับทราบนางอรพิน ขุนเพ็ง : 1.๔ รายงานการด่าเนินงานตามแผนงบประมาณ 2564 โครงการต่าง ๆ ขณะนี้ได้ด่าเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ขยายถนนด้านหลังอาคาร 5
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : 4.1 เรื่องให้ความเห็นชอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่ง ครู
(กรณีปกติ) มีข้าราชการครู ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม จ่านวน 45 คน
มติที่ประชุม มีความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. เสนอสาขาวิชาเอกที่มีความขาดแคลนและต้องการตามล่าดับดังนี้
- วิชาเอก ดนตรีสากล
- วิชาเอก คอมพิวเตอร์
- วิชาเอก เคมี
- วิชาเอก ภาษาต่างประเทศ
- วิชาเอก พลศึกษา

2 ที่ประชุมน่าเสนอ.....
-๓-

2. ที่ประชุมน่าเสนอสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ตามล่าดับ ดังนี้
ที่
วิชาเอก
ชื่อ – สกุล
อันดับขั้น
โรงเรียนที่ขอย้ายมา
1 ดนตรี
ไม่มี
2 คอมพิวเตอร์ 1. นางสาวสุรัชนา พรมภมร
คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 51
2. นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
คศ.2
โนนเจริญพิทยาคม
3. นางสาวสุธภา กลมนุกูล
คศ.3
ละหานทายรัชดาภิเษก
4. นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว
คศ.2
ทุ่งศุขลาพิทยาฯ
3 เคมี
1. นายสุรศักดิ์ วิทย์ศลาพงษ์
คศ.2
ช่านิพิทยาคม
2. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล
คศ.3
เหลืองพนาวิทยาคม
3. นางสาวชนัญชิดา ด่าเสนา
คศ.1
กระสังพิทยาคม
4 ภาษาอังกฤษ 1. นางนาถนัดดา ฉัตรชัยรัตนเวช
คศ1
ตาจงพิทยาสรรค์
2. นางสาวอาภาภรณ์ แอ่งสุข
คศ.1
เหลืองพนาวิทยาคม
5 พลศึกษา
1. นายบุญทัน ธงชัย
คศ.1
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
2. นายอลงกรณ์ แกล้วกล้า
คศ.1
วัดสุทธาวาส
3. นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์
คศ.1
วัดอินทาราม
๓. นอกนั้นคณะกรรมการมีความเห็นไม่ขัดข้องให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
และจังหวัดต่อไป
นางสารภี เลไธสง : ๔.๒ การคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ประจ่าปี 2564 ประมาณการค่าหนังสือแบบเรียน
ปีการศึกษา 2564 จากจ่านวนนักเรียน ๑,๓๓๔ คน คิดเป็นเงิน ๑,๔๖๕,๖๒๐ บาท โดยมียอดสั่งซื้อจาก ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ่านวน ๑,๔๖๑,๔๘๖ บาท
นายเหมือน รักสนาม : การคัดเลือกหนังสือให้ด่าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : การแจกหนังสือเรียนฟรีให้แจก 100% โดยเป็นไปตามระเบียบ ซื้อให้ครบตามจ่านวนนักเรียน
และพิจารณาเลือกหนังสือจากส่านักพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตร
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประชุมคณะกรรมการภาคี
4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาหนังสือ
นางสาวสราวลี มาประจวบ : 4.3 การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีการรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ
ระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเอง สมัครได้ระหว่างวันที่ ๒๐ – 28 เมษายน 2564 โดยมีแผนการเรียนดังนี้
- ระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียน SEP จ่านวน 1 ห้อง ห้องเรียนกีฬา จ่านวน 1 ห้อง และห้องเรียนปกติ จ่านวน 4
ห้อง ห้องเรียนละ 40 คน จ่านวน 240 คน
- ระดับชั้น ม. 4 ห้องเรียน SEP จ่านวน 1 ห้อง ห้องเรียนกีฬา จ่านวน 1 ห้อง และห้องเรียนปกติ จ่านวน 4
ห้อง ห้องเรียนละ 40 คน จ่านวน 240 คน
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีความเห็นชอบในการด่าเนินงานต่าง ๆ การรับสมัครนักเรียน

นางอรพิน ขุนเพ็ง
: 4.4 กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม ซึ่งมีการให้ทุนการศึกษาดังนี้
- ทุนเพชรนางรองพิท ได้รับทุนละ 1,000 บาท/ ปี (เป็นทุนต่อเนื่อง) ในระดับ ม. ๑ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีผล
การเรียนในล่าดับที่ ๑ – ๘ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนระดับชั้น ม.3 ล่าดับที่ ๑ – 15 โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม
- เด็กยากจน ความประพฤติดี ห้องเรียนละ 2 คน
-ที่ประชุมรับทราบนางสารภี เลไธสง 4.5 การด่าเนินการนักเรียนพักนอน….
-๔-

นางสารภี เลไธสง 4.5 การด่าเนินการนักเรียนพักนอน เนื่องด้วยโรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้จัดที่พักให้นักเรียน
ที่อยู่ห่างไกลและเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวกได้พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
ของนักเรียนที่พักอาศัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแล และเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน ในครั้งนี้
มีนักเรียนมาพักนอน จ่านวน 20 คน
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีความเห็นชอบในการด่าเนินงานต่าง ๆ การรับสมัครนักเรียน การด่าเนินการนักเรียน
พักนอน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายสรายุทธ เสลารักษ์ : 5.1 ครั้งต่อไปให้มีเอกสารหรือน่าข้อมูลเสนอลงจอ เพื่อให้ทราบและสะดวก น่าเสนอประกอบการ
ประชุม เพราะบางครั้ง เอกสารเยอะ
-ที่ประชุมรับทราบนางสารภี เลไธสง
: 5.2 คุณครูปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์ ที่ประสบอุบัติเหตุ ณ จังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ได้ย้ายมาที่
โรงพยาบาลนางรอง อาการดีขึ้น
: 5.3 ครูอัตราจ้างภาษาจีน ลาออกและได้ประกาศรับสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว
-ที่ประชุมรับทราบนางสาวสราวลี มาประจวบ : - โรงเรียนจะมีการออกแนะแนวสัญจรในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทั้งหมด 138 คน สอบเรียนต่อได้และมีที่เรียนแล้ว จ่านวน 68 คน
- โรงเรียนจัดติวโอเน็ท ม.6 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 และสอบวันที่ 24 ,29 มีนาคม 2564
-ที่ประชุมรับทราบปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ………………..………..……….. ผู้บันทึกการประชุม
(นางสารภี เลไธสง)
ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ……………………….……….ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสรายุทธ เสลารักษ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

