
    
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรยีนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
(รูปแบบออนไลน์) 

 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ร.ท.ศุภชาติ  ยาทองไชย  ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ดร.ภาวิณี แสนชนม์  กรรมการ 
๓. นายวิทยา  เครือสุคนธ์  กรรมการ 
๔. นายเกษม  บุตรดี   กรรมการ 
๕. ผศ.ธราเทพ  เตมีรักษ์   กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร   กรรมการ   
๗. นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์  กรรมการ 
๘. นายไพวัลย ์  สมปอง   กรรมการ 
๙. นางส่องแสง  ปรีด์ิธอนันต์  กรรมการ 
๑๐. นายปรมินทร์ นิลจินดา  กรรมการ 
๑๑. นายสลัก  ล่ิมสอน   กรรมการ 
๑๒. นางศริญตา  ศรีชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ / ติดภารกิจ)  
๑. รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ   กรรมการ 
๓. นายกิติพงศ์  แสนบรรดิษฐ์  กรรมการ 

 
เร่ิมประชุม ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุม  
 ร.ท.ศุภชาติ  ยาทองไชย  ประธานกรรมการ  แจ้งท่ีประชุมทราบ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ท่ีส่งผลให้โรงเรียนทุกสังกัดงดกิจกรรมการเรียนการสอน On-site ท่ีโรงเรียนหรืออาคารสถานท่ีของ
สถาบัน และโรงเรียนวิถีธรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัดและเปิด-ปิด 
สถานศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียนวิถีธรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และยังต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดในรูปแบบ  
On-site  ส าหรับภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ท่ีประชุม   รับทราบ    
 
 



 ๒ 
          
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
      ร.ท.ศุภชาติ  ยาทองไชย  ประธานกรรมการ  และนางศริญตา  ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ 
ได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ หน้า 

                
  ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  -ไม่มีระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องในคราวนี้-   
     
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      นางศริญตา  ศรีชาติ  กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการ 

เรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการน าเสนอผ่านคลิปวีดีโอ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ     
 
ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา   
 ๕.๑ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติการปรับลดเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       ร.ท.ศุภชาติ  ยาทองไชย  ประธานกรรมการ  และนางศริญตา  ศรีชาติ กรรมการและ
เลขานุการ น าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับลดเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร แจ้งโดยศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  มีมติให้โรงเรียนทุกสังกัด 
สถาบันการศึกษาทุกประเภทพิจารณาการเปิด-ปิดสถานศึกษา  ส าหรับโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนไมเ่กินห้าร้อยคน ให้
พิจารณาเปิด-ปิดสถานศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยพิจารณาเป็นระยะตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙  และเมื่อวันท่ี๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติให้โรงเรียนทุกสังกดังดกิจกรรมการเรียนการสอน  
On-site ท่ีโรงเรียนหรืออาคารสถานท่ีของสถาบัน และโรงเรียนวิถีธรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัดและเปิด-ปิด สถานศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 ด้วยภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวิถีธรรมฯ แบ่งการจัดการเรียนรู้ออกเป็น ๒ รูปแบบ 

(ปรับตามสถานการณ์ โควิด-๑๙) ดังนี้  

๑. รูปแบบ  Home Based Learning / Online Learning (เริ่มจัดกระบวนการต้ังแต่ วันท่ี ๑-๑๑  

มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๒ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) เฉพาะวันราชการ   

๒. รูปแบบปกติเรียนรู้ท่ีโรงเรียนตามหลักูตรสถานศึกษา (เริ่มกระบวนการเรียนรู้ วันท่ี ๑๔-๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะวันราชการ  และ วันท่ี ๑-๓๐ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)  

 



 ๓ 
 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบปรับลดอัตราค่าบ ารุงการศึกษา จากเงินงบประมาณรายได้ 

ท่ีต้ังค าของบประมาณรายจ่าย  ในส่วนของโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

จ านวน ๓,๒๓๖,๔๐๐ บาท เป็นจ านวน ร้อยละ ๔๐ ขอเงินค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศ จึงจ าเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่าย

ส าหรับการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้  

ระดับการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษาต่อ 
ภาคเรียน 

(ตามประกาศ) 

ค านวณปรับลด 
ร้อยละ ๔๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษาต่อ 
ภาคเรียน 

(หลังปรับลด) 
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ๙,๐๐๐ บาท ๓,๖๐๐ บาท ๕,๔๐๐ บาท 
ประถมศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท ๔,๘๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท 
มัธยมศึกษา ๒๔,๐๐๐ บาท ๙,๖๐๐ บาท ๑๔,๔๐๐ บาท 

 

๓. ส าหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ และประถมศึกษาปีท่ี ๑  
(เพิ่มเติม) ได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วในจ านวนค่าบ ารุงการศึกษาตาม
ประกาศ (จ่ายเต็ม) ในการนี้  จึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินคืนในส่วนต่างท่ีได้ปรับลดจ านวนค่าบ ารุงการศึกษาลงแล้วคืนให้กับ
นักเรียนช้ันดังกล่าวนี้  โดยแบ่งตามจ านวนท่ีจ่ายแล้ว ดังนี้ 
   ๓.๑ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ (เข้าใหม่)    จ านวน ๔๐ คน 
   ๓.๒ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ (เข้าใหม่)  จ านวน   ๖ คน 
 
 ท่ีประชุม   เห็นชอบอนุมัติตามเสนอ 
 
 ๕.๒ ขอเสนอพิจารณาร่างแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        ร.ท.ศุภชาติ  ยาทองไชย  ประธานกรรมการ  และนางศริญตา  ศรีชาติ กรรมการและ
เลขานุการ น าเสนอเพื่อพิจารณาร่างแต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยมีรายละเอียดตามร่างค าส่ังแต่งต้ังบุคคลและหน้าท่ีคณะกรรมการ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
๑.๓ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
๑.๔ ประธานกรรมการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราเทพ  เตมีรักษ์  กรรมการ 
๑.๖  อาจารย์เพ็ญพรรษา   อุ้ยปัดฌาวงศ์  กรรมการ 
๑.๗  ดร.ส่องแสง     ปรีด์ิธอนันต์   กรรมการ 
 
 
 



 ๔ 
 
๑.๘  นางศริญตา     ศรีชาติ   กรรมการและเลขานุการ  
๑.๙ นางสาวณัฐวรารินทร์   ไชยจักร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๐ นางช่อลดา    สัพโส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่คณะกรรมการ 
๑. จัดท าแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและ

การประเมินตนเอง  
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ก ากับตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย 
๓. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ พัฒนารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน 
๖. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานท้ังภายในและ 

 
 ท่ีประชุม   เห็นชอบอนุมัติตามเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองอื่น ๆ    
  ๖.๑ ความคืบหน้าโครงการจัดต้ังการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ร.ท.ศุภชาติ  ยาทองไชย  ประธานกรรมการ แจ้งความคืบหน้าโครงการจัดต้ังการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับการศึกษาเรื่องแนวทางหลักสูตรนั้นได้เข้าศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเพลินพัฒนา 
มีแนวทางเห็นชอบให้เป็นหลักสูตรสายสามัญคู่กับสายวิชาชีพ ท้ังนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการ
อนุมัติเห็นชอบเปิดจัดการศึกษา 
 
 ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 
 

    นางศริญตา  ศรีชาติ              ร.ท.ศุภชาติ   ยาทองไชย 
  กรรมการและเลขานุการ            ประธานกรรมการ 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม    


