
สําเนา 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียนบานชุมแสง 
ครัง้ที่    1 / 2563 

วันที่  ๑4  กุมภาพนัธ  2563          
 ณ หองประชุมพระมหาชนก 

 
ผูมาประชุม 
 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายศรีชัย กิติกรเศรษฐ ประธานกรรมการ ศรีชัย กิติกรเศรษฐ  
2 ร.ต.ต.พงษศักด์ิ รัตนะ กรรมการ ร.ต.ต.พงษศักด์ิ รัตนะ  
3 นายธิวา  สุพรรณเนียม กรรมการ ธิวา  สุพรรณเนียม  
4 นางพัชรี  ยืนหยัดชัย กรรมการ พัชรี  ยืนหยัดชัย  
5 นายอนุวัฒน ฐิติศรารักษ กรรมการ อนุวัฒน ฐิติศรารักษ  
6. นายไพโรจน เฉลิมฤทธิวัฒน กรรมการ ไพโรจน เฉลิมฤทธิวัฒน  
7 นายดุลลา สุวรรณโชติ กรรมการ ดุลลา สุวรรณโชติ  
8 นายเฉลิมชัย เหลืองสิริพาณิช กรรมการ เฉลิมชัย เหลืองสิริพาณิช  
9 นายปรีชา  เจริญยิ่ง กรรมการ ปรีชา เจริญยิ่ง  
10 นายธีระ  องคะเมลืองเมทน ี กรรมการ ธีระ  องคะเมลืองเมทนี  
11 นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี กรรมการ เรณู องคะเมลืองเมทนี  
12 นางปรานอม บํารุง กรรมการและเลขาฯ ปรานอม บํารุง  

ผูไมมาประชุม  1. พระครูวรวงควิวัฒน   ติดภารกิจ 

   2. วาท่ี ร.ท.ฉัฐวัฒน เฉลิมฤทธิวัฒน ติดภารกิจ 
   3. นายวสิษฐ ยืนหยัดชัย   ติดภารกิจ 

เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น 

ระเบียบวาระท่ี  1      ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 สพป.ระยอง เขต ๒ กําหนดวันเปดการแขงขันกีฬา ในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ใหแตละเครือขายจัดขบวนพาเรดและแฟนซี เครือขายวังจันทร
มอบหมายใหโรงเรียนบานชุมแสง พานักเรียนไปรวมขบวนพาเรด จํานวน 200 คน พรอมวงดุริยางคนําขบวน 

๑.๒ กิจกรรมคายบูรณาการวิชาการ กําหนดการเขาคายในวันท่ี 9 – 10 มีนาคม 
25653  

ซึ่งขณะนี้แตละสายช้ันไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะท้ังวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต 
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานเทศบาล
ตําบลชุมแสง เปนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) และจะจัดพิธีเปดในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เวลา 
1300 น. เรียนเชิญคณะกรรมการทุกทานรวมเปนเกียรติในวันดังกลาว  



ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังกอน  
                             ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2562 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังกอน   
                             ไมมี       

ระเบียบวาระท่ี 4       เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
๔.๑  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผูขอยายมาดํารงตําแหนง ณ โรงเรียน
บานชุมแสง  จํานวน  3 คน เพื่อขอความเห็นชอบในการรับยาย ดังนี้ 

1)  นางสาวจิราพัชร อยูญาติมาก ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน  
ว.ศ.บ. เกษตรศึกษา ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
  2)  นางสาวมุฑิตา เครือวัลย ครู คศ.2 โรงเรียนบานบึงตะกาด ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ                       กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
      3)  นางสาวมาลินี สุวรรณโชติ ครู คศ.1 โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จังหวัด
ระยอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 ค.บ.วิทยาศาสตร 
 มติท่ีประชุม เนื่องจากกอนหนานี้ โรงเรียนไดเสนอขออัตรากําลังทดแทนอัตราท่ีวาง
ตาม 
ความจําเปนและความตองการของโรงเรียนอันดับ 1 คือวิชาเอกวิทยาศาสตร ซึ่งมีครูเอกดังกลาวไดยื่นคํารอง
ขอยายมา จึงมีความเห็นใหรับนางสาวมาลินี สุวรรณโชติ ครู คศ.1 โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จังหวดัระยอง 3 
สพป.ระยอง                เขต 1 ค.บ.วิทยาศาสตร สวนอีก 2 ราย ซึ่งเปนเอกปฐมวัยและเอกอังกฤษ ไมรับ
ยายเนื่องจากโรงเรียนมีครูวิชาเอกดังกลาวเพียงพอแลว 
 4.2 การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปจจุบันส่ือและอุปกรณตางๆมีไมเพียงพอเนื่องจาก วัสดุ อุปกรณและส่ือท่ีใชเส่ือมสภาพและไม
สามารถซอมแซมไดเนื่องจากอายุการใชงาน ประกอบกับโรงเรียนบานชุมแสงไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล ไดรับรางวัล IQA Awards โรงเรียนขนาดกลาง ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
เปนแหลงศึกษาดูงานของโรงเรียนตาง ๆ ประกอบกับโรงเรียนไดกอสรางอาคารเรียนหลังใหมจะเสร็จเรียบรอย
ในเดือน มิถุนายน 2563 ในการยายไปยังหองเรยีนใหมจึงนาจะไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีวัสดุ 
อุปกรณและส่ือตาง ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
จึงขอจัดซื้อวัสดุส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เพื่อใช
ในการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา โดยจัดทําโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในปงบประมาณ 2564 และจัดหา
งบประมาณสมทบเพื่อใหเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ                ส่ือ อุปกรณในหองคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และหองคอมพิวเตอร 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอและแจงสจ.มนัส สมศักด์ิ  เพื่อขอรับการสนับสนุน 

 



 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่น ๆ 

  ไมมี 

      ปรานอม บํารุง     ผูจดบันทึกการประชุม 
      ศรีชัย กิติกรเศรษฐ  ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

                         สําเนาถูกตอง 
 

 

                        ดร.ปรานอม  บํารุง 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(สําเนา) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครั้งท่ี 2 / 2563 

วันท่ี   18  พฤษภาคม 2563          

 ณ หองสมุดโรงเรียนบานชุมแสง 

 
 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 

1 นายศรีชัย กิติกรเศรษฐ ประธานกรรมการ ศรีชัย กิติกรเศรษฐ  

2 นางพัชรี  ยืนหยัดชัย กรรมการ พัชรี  ยืนหยัด  

3 ร.ต.ต.พงษศักด์ิ รัตนะ กรรมการ ร.ต.ต.พงษศักด์ิ รัตนะ  

4 นายไพโรจน เฉลิมฤทธิวัฒน กรรมการ ไพโรจน เฉลิมฤทธิวัฒน  

5 วาท่ี ร.ท.ฉัฐวัฒน เฉลิมฤทธิวัฒน กรรมการ วาท่ี ร.ท.ฉัฐวัฒน เฉลิมฤทธิวัฒน  

6. นายปรีชา  เจริญยิ่ง กรรมการ ปรีชา เจริญยิ่ง  

7 นายอนุวัฒน ฐิติศรารักษ กรรมการ อนุวัฒน ฐิติศรารักษ   

8 นายวสิษฐ  ยืนหยัดชัย  กรรมการ วสิษฐ  ยืนหยัดชัย  

9 พระครูวรวงศวิวัฒน กรรมการ พระครูวรวงควิวัฒน  

10 นายธิวา สุพรรณเนียม กรรมการ ธิวา สุพรรณเนียม  

11 นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี กรรมการ เรณู  องคะเมลืองเมทนี  

12 นางปรานอม บํารุง กรรมการและเลขาฯ ปรานอม บํารุง  

13     

 

ผูไมมาประชุม  

1. นายธีระ องคะเมลืองเมทน ี  ติดภารกิจ 

2. นายเฉลิมชัย เหลืองสิริพาณิช  ติดภารกิจ 

3. นายดุลลา สุวรรณโชติ  ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี 

2. นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช 

3. นายสมพร จันทรขอนแกน 



 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  นายศรีชัย กิติกรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากลาวเปดประชุมและ

แนะนําขาราชการครูท่ีขอยายมาดํารงตําแหนง ณ โรงเรียนบานชุมแสง นางสาวมาลินี สุวรรณโชติ เอก

วิทยาศาสตร ยายมาจาก ร.ร.นิคมสรางตนเอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 

ระเบียบวาระท่ี  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังกอน   

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังกอน 

  ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ   

3.1 การจัดครูเขาสอนในสายช้ันและครูพิเศษ 

ช้ันอนุบาล 2/1 นางสาวสุกัญญา แซต้ัง 

ช้ันอนุบาล 2/2 นางขวัญเรือน พนัคําพา 

ช้ันอนุบาล 3/1 นางสาวนวพร ชลวรทัศน 

ช้ันอนุบาล 3/2 นางพัชรี ศรีสุข 

ช้ันอนุบาล 3/3 นางสาวรุงอรุณ หวยโหงทอง 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1 นางสาวจิดาภา งามนวล 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/2 นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข 

ครูพิเศษสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 นางสารภี ประทุมหวล 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 นางอมรรัตน หัวใจ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2 นางสาวสิริญา หอมช่ืน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/3 นางสาวมาลินี สุวรรณโชติ 

ครูพิเศษสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 นางวินนา วงศบุปผา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1 นางสาวชลิตา ดีทน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 นางสาวนริสา รอดบํารุง 

ครูพิเศษสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 นางเรณู องคะเมลืองเมทนี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1 นางสาวพรรณมณี โสผล 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/2 นางวชิราพร ไชยชนะ 

ครูพิเศษสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี 



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/3 นายเอกชัย ชางหลอ 

 

ครูพิเศษสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 นางสาวโสภิณ แกวงาม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 นางสาวพรรณี รอดจาย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 นางนภาพร แสงรัตน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/3 นายสมพร จันทรขอนแกน 

ครูพิเศษสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช 

  4.2 โรงเรียนไดจัดประชุมผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน

ทางออนไลน (DLTV) ในชวงวิกฤติสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจัดเปนสายช้ัน แบง

ท่ีประชุมเปน 3 แหง โดยใชอาคารท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก แบงเปนชวงเชา ผูปกครองช้ัน ป.1-3 และชวง

บาย ผูปกครองสายช้ัน  ป.4-6 และมอบใบงานเพื่อหนักเรียนไปทําในระหวางท่ีเรียนออนไลนอยูท่ีบาน พรอม

นัดสงงานเปนระยะ จัดต้ังกลุมไลนทุกหองเรียนเพือ่ใหผูปกครองเขารวมกลุมในการส่ือสารและสอบถามปญหา

ตางๆ 

  4 3 ผลการสอบ NT และ O-Net ของโรงเรียนบานชุมแสงในปนี้ ตํ่ากวาปการศึกษา 

2561 ทุกวิชา แตยังคงสูงกวาระดับภาคและระดับประเทศ 

.ระเบียบวาระท่ี 5        เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

  5.1 การจัดช้ันเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีความพรอมในวันเปดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 

2563 โรงเรียนไดวางแผนการจัดช้ันเรียนไวดังนี ้

    อาคารทานตะวัน  ช้ันลาง นักเรียนช้ันอนุบาล 2 และอนุบาล 3 

       ช้ันบน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

    อาคารกรรณิการ  ช้ันลาง เปนหองพยาบาล นักเรียนพิการเรียน

รวม และอนุบาล 3/3 หองท่ีตอเติมใหใชเก็บวัสดุของอนุบาล 

    อาคารบุนนาค(หลังใหม) ช้ัน 2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

และหองสังคม 

       ช้ัน 3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5                       

หองคอมพิวเตอรและหองวิทยาศาสตร 

       ช้ัน 4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                       

หองคณิตศาสตรและหองภาษาอังกฤษ 

    อาคารชมนาด  ช้ันลาง หองสหกรณและหองสมุด 



       ช้ันบน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ                

หองภาษาไทย 

    ศูนยสงเสริมการอาน ใชพัฒนาและสงเสริมการเรียนของนักเรียนและ                 

ใชประชุมยอย 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 

  5.2 หองพยาบาล ซึ่งปจจุบันใชเปนหองเรียนอยู เพื่อใหมีท่ีพักและการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตนท่ีมีความเหมาะสม แยกผูปวยชาย หญิง ครูผูรับผิดชอบสามารถดูแลไดอยางใกลชิด ซึ่งขณะนี้มีงบ

กองทุน “คลายนิล”อยู และไดประสานกับเจาของกองทุนเพื่อของบดังกลาวมาใชในการกอสรางหองพยาบาล

และใชช่ือวา หองพยาบาล สนับสนุนโดยตระกูล “คลายนิล”  ผูบริจาคเงินท้ัง 3 ทาน เห็นชอบและไดทํา

บันทึกการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคของการใชเงินดังกลาว มาใชในการกอสรางหองพยาบาลและปรับปรุง ตอ

เติม หรือกอสรางอาคารตามความจําเปนของโรงเรียน 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอและใหดําเนินการตามระเบียบ 

  5.3 สถานท่ีท่ีจะใชในการกอสรางหองพยาบาล เพื่อใหมีพื้นท่ีในการกอสรางเพียงพอ

และบรรยากาศเหมาะสม โดยขอกอสรางตอจากอาคารบุนนาค ดานทิศตะวันออก ซึ่งพื้นท่ีดังกลาวมีบอเก็บ

น้ําฝน แบบ ฝ.30 (พิเศษ) พื้นท่ีใชสอย 33 ลบม. จํานวน 8 บอ ซึ่งสรางเมื่อป พ.ศ. 2543 ในราคา 134,000 

บาท ซึ่งขณะนี้ถังดังกลาวไมไดใชแลว และขอรื้อถอนบอเก็บน้ําดังกลาวเพื่อใชพื้นท่ีในการกอสราง                          

หองพยาบาล 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอและใหจัดทําเรื่องขอรื้อถอนสงไปยังเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามระเบียบการขอรื้อถอน 

ระเบียบวาระท่ี  6       เร่ืองอื่น ๆ 

          ไมมี 

เลิกประชุมเวลา  10.45 น. 

     

 

     ปรานอม  บํารุง  ผูจดบันทึกการประชุม 

     ศรีชัย กิติกรเศรษฐ ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

                         สําเนาถูกตอง 
 

 

                        ดร.ปรานอม  บํารุง 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 


