
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 
 

วันจันทร์ ที ่๒๔  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สถานที ่ห้องประชุมตะโกทองหลวง อาคารเรียน ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายประมวล  ศรีมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒ นายประดิษฐ์  สายกัน กรรมการ 
๓ นายผดุง  ทิพย์ทอง กรรมการ 
๔ นายไพริน  ประทุมพงษ์ กรรมการ 
๕ นายวีระศักดิ์  คำภูแสน กรรมการ 
๖ นางพิพาพร  เย็นวัฒนา กรรมการ 
๗ นางเสาวนีย์  ละโป้ กรรมการ 
๘ นางประไพศรี  บุราณสาร กรรมการ 
๙ นายสุพัฒน์  สองสี กรรมการ 

๑๐ นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม กรรมการ 
๑๑ ดร. ภิญโญ  ทองเหลา กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. นายทองเจริญ  ดวงหล้า 
 ๒. พระครูปริยัติสิริวัฒน์ (ธนู จันดีสี) 
 ๓. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ 
 ๔. นายศรีศาสตร์  ศรีแสง 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนพดลครสาย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 ๒. นายสมาน  รัตนวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 ๓. นางสาวมัสญา  การะจักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๔. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.   
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

/ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ 



ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (เลขานุการ) รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ให้
ที่ประชุมรับรอง  
 - มติ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 ดร. ภิญโญ ทองเหลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
เกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) รายชื่อคณะกรรมการผู้แทนครู ได้แก่ 
  ๑.๑) นางสาวมัสญา  การะจักษ์ กรรมการผู้แทนครู 
  ๑.๒) นางสาวรุจิรา  พรมบุญ  กรรมการผู้แทนครู 

๒) รายชื่อคณะกรรมการผู้แทนชุมชน 
  ๒.๑) นายบุญ  วรรณโส  กรรมการผู้แทนชุมชน 
  ๒.๒) นายธีระพงษ์  แก้วปัดสิน  กรรมการผู้แทนชุมชน 
 ๓) รายชื่อคณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  ๓.๑) นางทองศรี  มูลโพธิ์ทอง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  ๓.๒) นางสาวพัชรี  ขันธรรม  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

 ๔) รายชื่อคณะกรรมการผู้แทนนักเรียน 
  ๔.๑) นายทีฆวัฒน์  บึงบัว  กรรมการผู้แทนนักเรียน 
  ๔.๒) นายพีรพัฒน์  กลางยศ  กรรมการผู้แทนนักเรียน 
 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการผู้แทนครู จำนวน ๒ ท่าน กรรมการ
ผู้แทนชุมชน จำนวน ๒ ท่าน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน ๒ ท่าน และ กรรมการผู้แทน
นักเรียน จำนวน ๒ ท่าน 
 
 

/นายนพดล  ครสาย 

 
  



 นายนพดล   ครสาย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับการเก็บเงินจากนักเรียน ประกอบด้วย เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เงินประกันอุบัติเหตุ และเงินค่าหุ้นสหกรณ์ ซึ่งแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๘๐๐ บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จำนวน ๗๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๘๐๐ บาท 
(แปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑) เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
จำนวน ๕๐๐ บาท / ภาคเรียน 
  ๑.๒) เงินประกันอุบัติเหตุ จำนวน ๒๐๐ บาท / ป ี
  ๑.๓) เงินค่าหุ้นสหกรณ์ จำนวน ๑๐๐ บาท (ได้คืนเมื่อออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์)  
 ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

๒.๑) เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
จำนวน ๕๐๐ บาท / ภาคเรียน 
 ๒.๒) เงินประกันอุบัติเหตุ จำนวน ๒๐๐ บาท / ป ี

 
 - มติ – ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

 
 

   
  



       ลงชื่อ……………………………………….ผู้บันทึกการประชุม 
        (นางสาวรัศวี  เพ็งคำปั้ง) 
       ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
       ลงชื่อ……………………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (ดร. ภิญโญ  ทองเหลา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 
 
       ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายประมวล  ศรีมา) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 
  



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ 
 

วันจันทร์ ที่ ๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สถานที ่ห้องประชุมตะโกทองหลวง อาคารเรียน ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายประมวล  ศรีมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒ นายประดิษฐ์  สายกัน กรรมการ 
๓ นายผดุง  ทิพย์ทอง กรรมการ 
๔ นายไพริน  ประทุมพงษ์ กรรมการ 
๕ นายวีระศักดิ์  คำภูแสน กรรมการ 
๖ นางพิพาพร  เย็นวัฒนา กรรมการ 
๗ นางเสาวนีย์  ละโป้ กรรมการ 
๘ นางประไพศรี  บุราณสาร กรรมการ 
๙ นายสุพัฒน์  สองสี กรรมการ 

๑๐ นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม กรรมการ 
๑๑ นายทองเจริญ  ดวงหล้า กรรมการ 
๑๒ นายศรีศาสตร์  ศรีแสง กรรมการ 
๑๓ ดร. ภิญโญ  ทองเหลา กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. พระครูปริยัติสิริวัฒน์ (ธนู จันดีสี) 
 ๒. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนพดลครสาย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 ๒. นายสมาน  รัตนวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 ๓. นางสาวมัสญา  การะจักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๔. นางสาวปุณยนุช  มีประสงค์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕. นายนฤทธิ์  ทิพย์เสนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๖. นางรจนา  กรแก้ว   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๗. นายสุรศักดิ์  บัวโฮง   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

/เริ่มประชุมเวลา 



 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.   
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประเพณีแห่บุญบั้งไฟของเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (เลขานุการ) รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ให้
ที่ประชุมรับรอง  
 - มติ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. กำหนดการ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๒. การเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)และแนวปฏิบัติ  
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 ๓. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
๒. โรงเรียนเสนอโครงการระดมทุนเพ่ือก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นภายในโรงเรียน 

 - มติ – ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
  



 
                                               ลงชื่อ……………………………………….ผู้บันทึกการประชุม 
                                                         (นางสาวรศัวี  เพ็งคำปั้ง) 
                      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
     
 
                                                ลงชื่อ……………………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (ดร. ภิญโญ  ทองเหลา) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 
       
                                                ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายประมวล  ศรีมา) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
  



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕ 
 

วันจันทร์ ที่ ๔  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สถานที ่ห้องประชุมตะโกทองหลวง อาคารเรียน ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายประมวล  ศรีมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒ นายประดิษฐ์  สายกัน กรรมการ 
๓ นายผดุง  ทิพย์ทอง กรรมการ 
๔ นายไพริน  ประทุมพงษ์ กรรมการ 
๕ นายวีระศักดิ์  คำภูแสน กรรมการ 
๖ นางพิพาพร  เย็นวัฒนา กรรมการ 
๗ นางเสาวนีย์  ละโป้ กรรมการ 
๘ นางประไพศรี  บุราณสาร กรรมการ 
๙ นายสุพัฒน์  สองสี กรรมการ 

๑๐ นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม กรรมการ 
๑๑ นายทองเจริญ  ดวงหล้า กรรมการ 
๑๒ นายศรีศาสตร์  ศรีแสง กรรมการ 
๑๓ ดร. ภิญโญ  ทองเหลา กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. พระครูปริยัติสิริวัฒน์ (ธนู จันดีสี) 
 ๒. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนพดลครสาย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 ๒. นายสมาน  รัตนวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 ๓. นางสาวมัสญา  การะจักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๔. นางสาวปุณยนุช  มีประสงค์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๕. นายนฤทธิ์  ทิพย์เสนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๖. นางรจนา  กรแก้ว   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๗. นายสุรศักดิ์  บัวโฮง   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

/เริ่มประชุมเวลา 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.   
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (เลขานุการ) รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ให้
ที่ประชุมรับรอง  
 - มติ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 โครงการปลูกต้นไม้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๐๐ ต้น ในบริเวณ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยได้รับเมตตาจากพระครูยุตตธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสว่าง 
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย  
  ๑. ต้นมะพร้าว   จำนวน  ๑๐๐ ต้น 
  ๒. ต้นรัง  จำนวน  ๑๐๐ ต้น 
  ๓. ต้นมะขามเทศ  จำนวน  ๑๐๐ ต้น 
  ๔. ผักหวาน   จำนวน  ๑๐๐ ต้น 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

๑. ขอความเห็นชอบการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนโดยใช้งบประมาณ
รายได้สถานศึกษา 

๒. ขอความเห็นชอบการย้ายและสร้างโรงจอดรถสำหรับบุคลากร 
๓. นายนพดลครสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์ขอย้าย

สถานศึกษา 
 - มติ – ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 



                                               ลงชื่อ……………………………………….ผู้บันทึกการประชุม 
                                                         (นางสาวรศัวี  เพ็งคำปั้ง) 
                      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
     
 
                                                ลงชื่อ……………………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (ดร. ภิญโญ  ทองเหลา) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 
       
                                                ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายประมวล  ศรีมา) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 


