รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องสรัสจันทร อาคาร ๑๐ ชั้น ๒
ผู้มาประชุม
๑. ร.ท.ศุภชาติ
๒. ผศ.นันทิยา
๓. นายวิทยา
๔. ผศ.ธราเทพ
๕. ผศ.ดร.สามารถ
๖. นางเพ็ญพรรษา
๗. นายไพวัลย์
๘. นายกิติพงศ์
๙. นางส่องแสง
๑๐. นายปรมินทร์
๑๑. นายสลัก
๑๒. นางศริญตา

ยาทองไชย
ผิวงาม
เครือสุคนธ์
เตมีรักษ์
อัยกร
อุ้ยปัดฌาวงศ์
สมปอง
แสนบรรดิษฐ์
ปรีดิ์ธอนันต์
นิลจินดา
ลิ่มสอน
ศรีชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ / ติดภารกิจ)
๑. รศ.ดร.ไชยา
ภาวะบุตร
๒. นายเกษม
บุตรดี
๓. ผศ.ดร.วสันต์
ศรีหิรัญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวเพชรรัตน์
๒. นายคมกริบ

ครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ
นิติกร

เริ่มประชุม

บุญเสนอ
เลื่องลือ

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมวิ่ง “VITHIDHAM FAMILY RUN ๒๐๒๐”
ด้วยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดจัดกิจกรรมวิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

๒
เพื่อสร้างชุมชนของโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง และส่งเสริมการรักษาสุขภาพรักการออกกาลังกาย และเพื่อสมทบทุนสร้างแหล่งล้าง
จานบริเวณโรงอาหารและแหล่งเรียนรู้ Cooking Lab ให้กับนักเรียนได้ใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ซึง่ จัดวิ่งเมื่อวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ สถานที่วิ่งเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีตารางบัญชีเงินงบประมาณ
“Vithidham Family Run ๒๐๒๐” โดยสรุปดังนี้
บัญชีกองทุนครูและผู้ปกครอง (กองทุนผ้าป่า)
กิจกรรม
ยอดยกมาจากบัญชีเดิม
ค่าตอบแทนพิเศษครูมัธยม
(ชดเชย ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.๖๓)

รายรับ (บาท)

รายจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๓๔,๕๐๔.๙๕
๔๔,๐๑๐ ๙๐,๔๙๔.๙๕ เบิกถอนเพื่อจ่าย
วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓

สรุปตารางบัญชี เงินงบประมาณ “Vithidham Family Run 2020” (ใช้บัญชีร่วม กองทุนครูและผู้ปกครอง)
กิจกรรม
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
เงินบริจาค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สมทบเข้ากองทุนโรงเรียน
วิถีธรรม
รวมรายรับงานวิ่ง
๔๔๖,๑๙๘
มีรายชื่อผู้บริจาคตามสลิป
รวมรายจ่ายงานวิ่ง
๒๒๕,๒๔๕
ยอดเงินคงเหลือ
๒๒๐,๙๕๓
หลังหักค่าใช้จ่าย
รวมยอดในบัญชีเดิม
๓๑๑,๔๔๗.๙๕
๕๗,๐๐๐ บาท
+ยอดรายรับ
(หักค่าใช่จ่ายงานวิ่งแล้ว)
๑.๒ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร (โรงล้างจาน) และ Cooking Lab
ในส่วนของโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร (ล้างจาน) และ Cooking Lab อยู่ระหว่างการ
พิจารณารูปแบบรายการโดยมีแนวคิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนร่วมในการศึกษาการออกแบบและอยู่ใน
กระบวนการเรียนรู้การก่อสร้างด้วย โดยโครงการดังกล่าวนี้มีสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับบริษัทแอสโก โฮมบิลเดอร์
สกลนคร จากัด ด้วยงบประมาณ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่รวมอ่างล้างจานประมาณการ จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณครั้งนี้ จานวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โดยประมาณ คาดว่าจะสามารถดาเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้

๓
๑.๓ กิจกรรมเสวนา “ก้าวที่ ๑๒ วิถีธรรม”
กิจกรรมเสวนา “ก้าวที่ ๑๒ วิถีธรรม” ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มี
แนวคิดการจัดเสวนาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้กับบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยให้ทราบถึงแนวคิดการก่อตั้งโรงเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
“เป็นคนดี คิดเป็น ทาเป็น เห็นผู้อื่น” โดยจัดกิจกรรมมาแล้ว ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น ครั้งที่ ๑ สาหรับกลุ่ม
ของบุคลากรภายในโรงเรียน และครั้งที่ ๒ สาหรับกลุ่มของผู้ปกครองทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมเสวนาทั้งสองครั้งนี้จะถูกรวบรวมประเด็นต่างๆ เริ่มตั้งแต่แนวคิดการก่อตั้งโรงเรียน การ
ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา ๑๑ ปี และก้าวต่อไปในปีที่ ๑๒ ของโรงเรียนจะเป็นไปในทิศทางใด
ทั้งหมดนี้จะรวบรวมนาไปสู่การจัดทาหนังสือของโรงเรียนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย ประธานกรรมการ และนางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ
ได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ หน้า
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องในคราวนี้ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ เอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับเอกสารคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าวนี้ได้วางแผนการดาเนิน
โครงการในวงเงินเงินรายได้ทั้งหมด ๕,๔๘๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๖ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม สาหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ
๒. โครงการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. โครงการจัดจ้างบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจาโรงเรียนวิถีธรรมฯ
๔. โครงการประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนฯ
๕. โครงการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีธรรมฯ
๖. โครงการห้องเรียนพ่อแม่ ครูและนักเรียน

๔
และงบประมาณที่จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วางแผนการดาเนินการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวงเงินทั้งหมด ๑,๑๔๗,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมอุดหนุนทั่วไป
๒. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิถีธรรมนาทาง
๓. กิจกรรมภาคสนามวิชาโปรเจค
๔. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ บวชเณรและกิจกรรมพบกันเพื่อครู
๕. กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(Reading Test : RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (Nationat Test : NT)
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ
การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) มีกาหนดทดสอบตาม
มาตรฐาน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (Nationat Test : NT)
มีกาหนดทดสอบตามมาตรฐาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะ
ดาเนินการทดสอบทั้งสองประเภทตามมาตรฐานที่ได้รับแจ้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๑ ด้วย และเพิ่มเติมในส่วนของการทอสอบ O-net สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการแจ้งถึงแนวคิด
ในการทดสอบว่า เป็นการทดสอบที่ไม่ใช่ภาคบังคับนักเรียนสามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ และไม่นาผลการ
ทดสอบไปคานวณสาหรับการศึกษาในขั้นต่อไปด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับประกาศ
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ และดาเนินการคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. อายุตามเกณฑ์ คือ อนุบาลปีที่ ๑ เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ เกิดระหว่าง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House)
๓. พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่
๔. พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายธรรม
๕. พ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบ

๕
๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการพัฒนาทักษะสมอง EF- Executive
Functions
นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอ ตาแหน่ง ครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ ประจาศูนย์สกลนคร EF center
ผู้เข้าร่วมประชุมนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการพัฒนาทักษะ
สมอง EF- Executive Functions ซึ่งโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นปีที่
๒ และปีนี้ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนโครงการ จานวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใน
เขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตลอดจนเพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีกิจกรรมหลักในการดาเนินการโครงการ ดังนี้
๑. กิจกรรมcoachingศูนย์เครือข่าย
๒. กิจกรรม PLCศูนย์เครือข่าย
๓. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เครือข่าย
๔. Workshop พัฒนาครูศูนย์เด็กเล็กฯ
ปัจจุบันมีศูนย์เครือข่าย จานวน ๑๑๐ ศูนย์ และมีศูนย์เข้มแข็งในการขับเคลื่อนโครงการจานวน ๒๐ ศูนย์
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-๑๙ ของโรงเรียน
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-๑๙ ของโรงเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
(ระบาดใหม่) โรงเรียนได้ติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดสกลนคร จึงเห็นสมควรให้เคร่งครัดต่อ
มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดังนี้
๑. ขอให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระดับสูง
ของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ ณ จุดคัดกรอง สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าและเว้นระยะห่างก่อนเข้าสู่อาคารเรียน
๒. โรงเรียนยังปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรณีจัดสถานที่ในรูปแบบ Social Distancing
ภายในชั้นเรียน โรงอาหาร ห้องน้า เข้าแถวหน้าเสาธง และเว้นจากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจานวนมาก และ
ผู้ปกครองสามารถรับส่งนักเรียน ณ บริเวณที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
๓. ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบอาการของนักเรียนทุกเช้าก่อนมาโรงเรียน หากพบอาการไม่
ปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและให้หยุดอยู่บ้าน โรงเรียนจะจัด
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Home Based Learning ให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
๔. ขอให้ผู้ปกครองพิจารณาเว้นจากการเดินทางไปยังที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์การค้า
ศูนย์การเรียนพิเศษ เป็นต้น
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๕. ขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเดินทางที่เป็นความจริง
(กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) ในแบบสอบถามออนไลน์ของโรงเรียน กรณีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเป็นเวลา
๑๔ วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดสกลนคร
โดยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการป้องกันและยับยั้งการระบาด
ของโรคดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับปฏิทิน
กิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีกิจกรรมที่ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับ ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น (มีเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๖)
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการนาเสนอผ่าน Powerpoint
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนโอนย้ายสายงาน/การตัดโอนบุคลากรของโรงเรียน
จานวน ๑ ราย
นายคมกริบ เลื่องลือ ตาแหน่ง นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ การตัดโอนบุคลากรของโรงเรียน จานวน ๑ ราย คือ นางศริญตา ศรีชาติ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดโรงเรียนวิถีธรรมฯ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว วุฒิ
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามความต้องการของหน่วยงานที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์
ข้อเสนอเพื่อพิจารณอนุมัติปรับเปลี่ยนโอนย้ายสายงาน โดยการตัดโอนจากสายสนับสนุน
วิชาการ เป็นสายวิชาการในตาแหน่งที่ว่าง คือ เลขที่ตาแหน่ง U๐๒๗๕ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติและเพื่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จาเป็นต้องมี ครูจิตวิทยาและการแนะแนว
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และให้สามารถนับอายุงานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติให้ตัดโอน โดยการนับอายุงานต่อเนื่องจาก
ประเภทตาแหน่งเดิมที่ตัดโอน และให้รับค่าตอบแทน กรณีพนังานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ตัดโอน หากตัดโอนจาก
ประเภทตาแหน่งเดิมให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าค่าตอบแทนตามประเภทตาแหน่งใหม่ที่ตัดโอน ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทนตามประเภทตาแหน่งเดิม กรณีที่ตัดโอนจากประเภทตาแหน่งเดิมหากได้รับค่าตอบแทน
น้อยกว่าค่าตอบแทนตามประเภทตาแหน่งใหม่ที่ตัดโอน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามประเภทตาแหน่งใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้
ตัดโอน และกรณีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับตามประเภทตาแหน่งที่ได้รับ ให้เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ในประเภท
ตาแหน่งใหม่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตัดโอน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ขอตัดโอน เมื่อมหาวิทยาลัยมี
ประกาศรับโอนให้ผู้ประสงค์ขอตัดโอน จัดทาบันทึกเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการประจาหน่วยงาน เสนอต่อ
อธิการบดี เพื่อนาเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป และข้อ ๕ การตัดโอน
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้วิธีสอบแข่งขัน กรณีมีเหตุพิเศษให้ใช้วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา
(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน
(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
(๔) กรณีอื่นที่ ก.บ.ม. กาหนด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติตามเสนอ
๕.๑ ขออนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เป็นบุตรธิดาของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย จากกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมฯ
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุน
การศึกษานักเรียนที่เป็นบุตรธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จากกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมฯ
โดยสาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้มีสิทธิขอรับทุนจานวน ๑๑๒ คน มีเงือ่ นไขการขอรับทุน ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้ปกครองนักเรียนที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องเป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และลู กจ้างชั่วคราวรายเดือนที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. จานวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษากาหนดให้ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บาท ต่อปี
เบิกจ่ายภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (เป็นทุนไม่ต่อเนื่อง จะพิจารณาเป็นรายปี)
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- ระดับประถมศึกษากาหนดให้ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อปี
เบิกจ่ายภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นทุนไม่ต่อเนื่อง จะพิจารณาเป็นรายปี)
- ระดับปฐมวัยกาหนดให้ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท ต่อปี
เบิกจ่ายภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท (เป็นทุนไม่ต่อเนื่อง จะพิจารณาเป็นรายปี)
๓. กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่น้อย
กว่า ๑ ปี จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มปีละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อปี (เบิกจ่ายภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท)
๔. ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับทุน
๕. ทุนสนับสนุนการศึกษาเบิกจ่ายจากกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมฯ
๖. การเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนบันทึกขอรับทุนโดยแนบ
สาเนาการชาระค่าเล่าเรียนของภาคเรียนนั้นเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การคานวณเงินงบประมาณที่จะขออนุมัติเบิกจากกองทุนโรงเรียนวิถีธรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เงินที่ต้องใช้ตามประกาศนี้ จานวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท คานวณจากจานวนนักเรียนระดับต่างๆ ได้แก่
-ระดับมัธยมศึกษา ๒ คน คนละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
-ระดับประถมศึกษา ๔๖ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
-ระดับปฐมวัย ๔๐ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
-ในส่วนของบุตรธิดาที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๓ ตามประกาศ กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่มี
สัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มปีละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อปี (เบิกจ่าย
ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท) จานวน ๑ คน
ยอดเงินในบัญชีกองทุนวิถีธรรม
จานวน ๑,๐๐๖,๘๗๑.๘๒ บาท
เงินที่ต้องใช้ตามประกาศนี้
จานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
-มัธยมศึกษา จานวน ๖ คน คนละ ๒๔,๐๐๐ บาท/ต่อปี เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท
-ประถมศึกษา จานวน ๕๗ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท/ต่อปี เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท
-อนุบาล จานวน ๔๙ คน คนละ ๔,๐๐๐/ต่อปี
เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ โดยมีข้อเสนอในการอนุมัติ ดังนี้
ให้สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมได้ โดยคานวณจากอัตราการเดิมที่ต้องใช้เงิน จานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท
อนุมัติให้ใช้เงินเพื่อทุนดังกล่าว จานวน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ของจานวนที่ต้องใช้เงิน เป็นเงินที่ต้องใช้ จานวนประมาณ
๔๖๘,๗๕๐ บาท และเสนอแนะให้โรงเรียนทบทวนพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้งบุตร-ธิดา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุตร-ธิดา บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

๙
๕.๓ โครงการจัดตั้งการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย ประธานกรรมการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์ให้มีการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความต้องการให้เปิดจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๑.๔ ที่ตอบแบบสอบถาม และ
บุคคลภายนอก ร้อยละ ๖๘.๖ ที่ตอบแบบสอบถาม และเพื่อความต่อเนื่องเชื่อมต่อจากประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ชีวิตแบบองค์รวม หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ การเรียนรู้บ่มเพาะนักเรียนในวิถีชีวิตแบบองค์รวมก็จะขาดความเชื่อมต่อไม่สามารถส่งจนถึง
ปลายทางได้ การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือว่ามีความสาคัญมากที่จะได้มีโอกาสพัฒนา
ผู้เรียนตามความถนัดและความชอบของผู้เรียน
ที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
โดยให้ข้อเสนอแนะ โดยให้โรงเรียนบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดจัดตั้ง
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ แจ้งยอดปัจจุบันของกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมและรายละเอียดการใช้จ่าย
นางศริญตา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับยอดปัจจุบันของ
กองทุนโรงเรียนวิถีธรรมและรายละเอียดการใช้จ่าย ตามประกาศกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเรื่อง
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของกองทุน ประกอบด้วย
(๑) เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายและสวัสดิการที่จาเป็นสาหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนนอกเหนือ
จากงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียน
(๓) เป็นทุนการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู ทุนการศึกษาของนักเรียนและประโยชน์อื่นตามมติ
ของคณะกรรมการโรงเรียน
ยอดเงินในบัญชีกองทุนฯ จานวน ๑,๐๐๖,๘๗๑.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๔)
รายละเอียดการใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้จ่ายจากกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมฯ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประกาศ การให้สิทธิในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน
(บุตรธิดาบุคลากรภายใน) เงินที่ต้องใช้ตามประกาศนี้
จานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท (ถ้าอนุมัติ)
๒. ส่งครูอนุบาลฝึกประสบการณ์ (ตามโครงการขยายห้องเรียนปี ๖๔) จานวน ๒ คน
เป็นเวลา ๑๒ เดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ใช้สมทบทุน (ส่วนที่บริจาคเข้า) ต่อเติมโรงอาหาร จานวน ๕๗,๐๐๐ บาท

๑๐
๔. ใช้พัฒนาครูและนักเรียนกรณีเร่งด่วนไม่สามารถเบิกได้ตามระบบงบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น
กิจกรรมไปราชการ กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมค่ายนักเรียน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๙๗๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
คาดว่าคงเหลือในกองทุน ๓๔,๘๗๑.๘๒ บาท
ในการนี้ โรงเรียนจึงนาเรียนข้อมูลยอดเงินในบัญชีปัจจุบันของกองทุนและค่าใช่จ่ายที่คาดว่า
ต้องเบิกจ่ายจากกองทุนตามตัวเลขข้างต้น
ที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ เสนอพิจารณาห้วงเวลาการเปิด/ปิดภาคเรียนของโรงเรียนวิถีธรรมฯ
นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ นาเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับห้วงเวลาการเปิด/ปิด
ภาคเรียนของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ให้สอดคล้องกับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เพื่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ประสงค์เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนวิถีธรรมฯ และเสนอแนะให้โรงเรียนจัดเวทีหรือการประชาสัมพันธ์การสื่อสารให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใจแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
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กรรมการและเลขานุการ
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