
 
   

 

 

 

รายงานระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ 

 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ครั้งที่ 3/2563 

วัน อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

-------------------------------------- 

 ผู้มาประชุม 

1. นางสาวนุจรี พึ่งช่ืน ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นางสาวสุมาลี  สถิตดนัยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวสายหยุด ปิ่นทะสังข ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายธวัช พุฒดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวัชระ คงสว่าง กรรมการผู้แทนครู 
6. นายธีรยุทธ์ ใจดี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายสนทยา ปาดสี กรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. พระใบฎีกาสิงห์ ปฏิภาโณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
10. นายสยาม บัลลังโพธิ์  
11. นายสมหมาย สุดสิน  
12. นางสาวอังคณา ฤกษ์วศินกุล  
13. นางมะณี เอี่ยมสวัวด์ิ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประเสริฐศักดิ์ เป่ียมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
2. นางพิทยา จันทร์จีน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เสรีรักษ์ ตัวแทนผู้ปกครอง ติดภารกิจ 
4. พระครูวิธานกิตติวัฒน ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ติดภารกิจ 

 5. นายปรีชา บุญช ู กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน            ลาป่วย 
 
เร่ิมประชุม     เวลา 17.00 น. 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 -ประธานให้นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
เลขานุการ เป็นผู้ด าเนินการ 
 1.1. เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชุดเดิมท่ีหมดวาระลงในวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2563 และท าการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ ซึ่งมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสนทยา ปาดสี ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสมหมาย สุดสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวอังคณา ฤกษ์วศินกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางมะณี เอี่ยมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายธวัช พุฒดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประเสริฐศักดิ์ เป่ียมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายปรีชา บุญช ู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวัชระ คงสว่าง กรรมการผู้แทนครู 
9. นายธีรยุทธ์ ใจดี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
10. นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล กรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. พระครูวิธานกิตติวัฒน ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
12. นายสยาม บัลลังโพธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
13. นางสายหยุด  ปิ่นทะสังข ์ กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
14. นายศักดา ทองทา กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
15. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 3.1.รายงานการสร้างบ้านพักครูท่ีได้งบประมาณจาก สพฐ.ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อใช้ใน
การเป็นท่ีพักของคณะครูท่ีความประสงค์ต้องการท่ีพักอาศัย 
 3.2.รายงานการติดตามเรื่องเขตท่ีดินโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินติดต่อกับธนารักษ์  
จ.สมุทรปราการและกรมท่ีดิน อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อสอบเขตรางวัดพื้นท่ีท่ีชัดเจนของโรงเรียน 
 3.3การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.405  โดยซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
  
ไม่มี 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม    เวลา 19.00 น. 
 
    

ลงชื่อ.........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นางสาวนุจรี  พึ่งชื่น) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ครั้งท่ี 1/2564 

วัน พฤหัสบดี ท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

-------------------------------------- 

 ผู้มาประชุม 

1. นายสนธยา ปาดสี ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นางสาวอังคณา ฤกษ์วศินกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางมะณี เอี่ยมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายธวัช พุฒดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายปรีชา บุญช ู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวัชระ คงสว่าง กรรมการผู้แทนครู 
7 นายธีรยุทธ์ ใจดี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
8. นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล กรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. นางสายหยุด  ปิ่นทะสังข ์ กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
10. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางอาร ี รักยงค์ ครู 
3. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน ์ ครู 
4. นางสาวสมร บุญโภค ครู 
5. นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร ครู 
6. นางสาวอมรินทร ์ ปุมโคกกรวด ครู 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

นางสาวนัสรีน 
นางสาวอภิญญา 
นางสาววรรณิภา 
นายวรวุฒ ิ
นางปริชาติ 
นายภัทรพล 
นางเอมอร 

ทรงวีระ 
ศรีนุ่นขาว 
เดชขันธ์ 
ปัถวี 
บัวรอด 
แก้วปัน 
ช้างมณี 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 

14. 
15. 

นางสาวรัตนาภรณ์ 
นางสาววาสนา 

โตศรีธนวัต 
จิตรภิรมย์ 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 



 
 
16. 
17. 

 
 
นายธเนศ 
นางศรนารถ 

 
 
พุ่มเพ็ชร 
ผลทวี 

 
 
ครูผู้ช่วย 
ครู 

18. พระใบฎีกาสิงห์ ปฏิภาโณ ท่ีปรึกษา 
19. นายสนิท เป่ียมสวัสด์ิ ท่ีปรึกษา 
20. 
21. 

นางโสรัตน์ดา 
นางสุกัญญา 

จันทร์โคตร 
จุลสุข 

ตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนผู้ปกครอง 

22. 
23. 

เด็กชายอัศนัย 
เด็กชายมนรัก 

สายโน 
สุวรรณปาลา 

ตัวแทนนักเรียน 
ตัวแทนนักเรียน 

    

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประเสริฐศักดิ์ เป่ียมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
2. พระครูวิธานกิตติวัฒน ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ติดภารกิจ 
3. นายสยาม บัลลังโพธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ติดภารกิจ 
4. นายศักดา ทองทา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ติดภารกิจ 
5. นายสมหมาย สุดสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

 

เร่ิมประชุม     เวลา 17.00 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019) 
1.1 การทดสอบวิชาการต่างๆ 
1.2 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคลองสองพีน่้อง          

(ใจดีอุปถัมภ์) 
นายสนธยา ปาดสี  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
นายสมหมาย สุดสิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางสาวอังคณา ฤกษ์วศินกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางมะณี  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายธวัช  พุฒดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายประเสริฐศักดิ์ เป่ียมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายปรีชา  บุญช ู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายวัชระ  คงสว่าง  กรรมการผู้แทนคร ู
นายธีรยุทธ์ ใจดี  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล กรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระครูวิธานกิตติวัฒน ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
นายสยาม บัลลังโพธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 



 
 
นางสายหยุด  ปิ่นทะสังข ์ กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
นายศักดา ทองทา  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

1.3 การแต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนคลองสองพี่
น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  ดังนี้ นางสาวนุจรี  พึ่งช่ืน,นายสนิท เป่ียมสวัสด์ิ,พระใบฎีกาสิงห์ 
ปฏิภาณ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - 

มติที่ประชุม   - 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    3.1 รายงานการด าเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ภายใต้สถาน
การ             การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019) 

จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 
2019) โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการหยุดเรียนในกรณีพิเศษดังนี้  

 ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563   
ครั้งท่ี  2  วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 3 มกราคม  2564 ตามประกาศ

จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563   
ครั้งท่ี 3  ต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ปิดเรียนด้วย

เหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 2 มกราคม 2564  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดี
อุปถัมภ์)ได้ด าเนินการจัดการเรียนการดังนี้   

ระหว่างวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 3 มกราคม 2564 ครูประจ าช้ันและครู
ประจ าวิชาได้ท าใบงานให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันตามตารางเรียนและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก 
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 

ระหว่างวนัท่ี  4 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 31 มกราคม  2564 จัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนผ่าน Application (On Demand) และการเรียนท่ีบ้านโดยการ
ท าใบงานและแบบฝึกหัดท่ีครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชาได้มอบหมายให้ถ้าผู้ปกครองสงสัยหรือไม่เข้าใจใน
ส่วนใบงานให้ส่ือสารกับครูประจ าช้ันได้ผ่าน Line หรือ Facebook ซึ่งครูประจ าช้ันทุกระดับช้ันมีกลุ่ม Line 
ของผู้ปกครอง   

 
มติที่ประชุม   รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถาณการณ์ COVID-19 

3.2 การทดสอบวิชาการต่างของโรงเรียน  
     โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จะมีการทดสอบด้านวิชาการของนักเรียนดังนี้  

1. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT) 
2. การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)   
                               



 
 

 การทดสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเป็น
ผู้ด าเนินการเองและจะด าเนินการภายหลังสถานการณ์จะดีขึ้น 

3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
( O–Net ) ส าหรับปีการศึกษา 2563 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยถือว่าการสอบ ( O–Net ) เป็นสิทธิ
ส่วนตัว เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ                
โควิค  - 19  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4  การซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน  
   การซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานของอาคารเรียน สปช. 405 เนื่องจากภัยพิบัติ       
ฝ้าหลังคาหลุดร่วงนั้นทางโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการซ่อมแซมใกล้จะเสร็จสมบูรณ์
แล้ว โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 496,400.00 บาท 
 

 

 
   การด าเนินการเรื่องกระเบื้องเก่า  
 
มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการซ่อมแซม 
 
 



 
 
 
     3.5 แนะน าครูผู้ช่วยคนใหม่ 
   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้รับบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยใหม่ 1 อัตรา 
ช่ือนางสาวรัตนาภรณ์   โตศรีธนวัต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรจุในสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์  
 
มติที่ประชุม รับมทราบ 
     3.6  ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอย้ายกลับภูมิล าเนา 
   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้มีคุณครูท่ีแจ้งความประสงค์จะขอย้าย
กลับภูมิล าเนา จ านวน 6 คนดังนี้ 1. นายภัทรพล   แก้วปัน  2. นายวัชระ คงสว่าง 3. นางสาวสมร บุญโภค         
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ธานีวัฒน์    5. นางสาวอมรินทร์   ปุมโคกกรวด   6. นางปริชาติ    บัวรอด 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
     3.7  ขอบเขตและที่ดินของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 
   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้มีการท ารางวัดท่ีดินและขอบเขตของ
บริเวณโรงเรียนท้ังหมด 3 ครั้งถึงเนื่องจากบริเวณท่ีดินโรงเรียนนัน้ยังไม่ได้รวมเป็นโฉนดแผ่นเดียวกนัและมี
บางบริเวณกินพื้นท่ีของพื้นท่ีข้างเคียง ขณะนี้ได้ด าเนินการท าหนังสือขอตราจองท่ี 618 จากองค์การ
บริหารงานส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน าไปให้กรมธนารักษ์ด าเนินการต่อไป  
 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการ 
 
 



 
 
 

       3.8 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดี
อุปถัมภ์)  

        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID - 2019) การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรยีนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงขอชะลอการจัด
กิจกรรมต่างๆไว้ก่อนหากสถานการณ์ดังกล่าวดีข้ึนจึงจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3.9 การสร้างบ้านพักครู   

    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้รับงบประมาณจัดสรรการสร้างบ้านพักครู
งบปีเดียวซึ่งตอนนี้โรงเรียนก าลังด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  การสร้างบ้านพักครู   
มติที่ประชุม รับทราบและให้ด าเนินการต่อ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 
  5.1 การจัดซ้ือหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา 2564   

       โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้มีการด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยแต่ละระดับช้ันจะได้รับการจัดสรรเงินในการจัดซื้อหนังสือ โดยการคัดเลือกนั้น
จะใช้ภาคี 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือท่ีจะ
ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลและประสิทธิภาพในการเรียนมากท่ีสุด 
มติที่ประชุม รับทราบและลงมติในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 
 
 
เลิกประชุม    เวลา 19.00 น. 
    

ลงชื่อ.........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

 
    ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                      (นายสนธยา  ปาดสี) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ครั้งท่ี 2/2564 

วัน พุธ ท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

-------------------------------------- 

 ผู้มาประชุม 

1. นายสนธยา ปาดสี ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นางมะณี เอี่ยมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมหมาย สุดสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายปรีชา บุญช ู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวัชระ คงสว่าง กรรมการผู้แทนครู 
6 นายธีรยุทธ์ ใจดี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นางสายหยุด  ปิ่นทะสังข ์ กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
8. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางอาร ี รักยงค์ ครู 
3. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน ์ ครู 
4. นางสาวสมร บุญโภค ครู 
5. นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร ครู 
6. นางสาวอมรินทร ์ ปุมโคกกรวด ครู 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

นางสาวนัสรีน 
นางสาวอภิญญา 
นางสาววรรณิภา 
นายวรวุฒ ิ
นางปริชาติ 
นายภัทรพล 
นางเอมอร 
นางสาวรัตนาภรณ์ 

ทรงวีระ 
ศรีนุ่นขาว 
เดชขันธ์ 
ปัถวี 
บัวรอด 
แก้วปัน 
ช้างมณี 
โตศรีธนวัต 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

15. 
16. 

นางสาววาสนา 
นางค าสิงห์ 

จิตรภิรมย์ 
ศรีประหล่ าทอง 

ครูผู้ช่วย 
ตัวแทนผู้ปกครอง 

17. นายส าราญ สังชม ตัวแทนผู้ปกครอง 
18. นางสาวสาวิตรี ทับทิม 

 
ตัวแทนผู้ปกครอง 



 
19. 
20. 

นางสาวปานตะวัน 
นางสาววาศิจา 

บัวระภา 
ศุภวัฒน ์

ตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนผู้ปกครอง 

21. 
22. 

นางค าคิด 
นางสุกัญญา 

สุวรรณปาลา 
จุลสุข 

ตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนผู้ปกครอง 

23. นางสาววัลวิภา วิจิตรนันทนา ตัวแทนผู้ปกครอง 
24. นายพงษ์ศักดิ์ บัวบาน ตัวแทนผู้ปกครอง 
25. นางสาวนิตยา ผู้โหมด ตัวแทนผู้ปกครอง 
26. นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะ ตัวแทนผู้ปกครอง 
27. นางงามจิตร สระส าราญ ตัวแทนผู้ปกครอง 
28. นางวิไลวรรณ สายโน ตัวแทนผู้ปกครอง 
29. นางสาวปัทมา ด่วนรับรัมย ์ ตัวแทนผู้ปกครอง 
30. นางกฤษณา บุญนอก ตัวแทนผู้ปกครอง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประเสริฐศักดิ์ เป่ียมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
2. พระครูวิธานกิตติวัฒน ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ติดภารกิจ 
3. นายสยาม บัลลังโพธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ติดภารกิจ 
4. นายศักดา ทองทา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ติดภารกิจ 
5. นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
6. นายธวัช พุฒดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
7. นางสาวอังคณา ฤกษ์วศินกลุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

 8. พระใบฎีกาสิงห์ ปฏิภาโณ ท่ีปรึกษา ติดภารกิจ 
 9. นายสนิท เป่ียมสวัสด์ิ ท่ีปรึกษา ติดภารกิจ 
10. นางสาวนุจรี พึ่งช่ืน ท่ีปรึกษา ติดภารกิจ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.00  น. 
 
ประธานในที่ประชุม  นายสนธยา  ปาดสี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
  - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ 
   - ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ประธานมอบให้ นางณัฐกานต์   แก้วประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง                  
(ใจดีอุปถัมภ์)  เสนอรายละเอียดของวาระการประชุม 
 
 



 
  เร่ืองที่แจ้งให้ทราบ 
      1.1. การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 หลังจากท่ีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า-2019 มีสถานการณ์ท่ีดีขึ้น ทางโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จึงได้
เปิดการเรียนการสอนปกติ  แต่ยังคงมีการรักษามาตรการการเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า-2019 อย่างเคร่งครัด 
        1.2. การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางของนักเรียนขณะการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019 
     1.3. การก่อสร้างและปรับปรุงรั้วโรงเรียน งบประจ าปี2564 ของกองทุนไฟฟ้า
สมุทรปราการเขต 3 เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทและเรื่องเขตท่ีดินท่ีติดต่อกับทางตลาดคู่สร้างซึ่งยังคงรอ
รายละเอียดการประชุมจากทางตลาดคู่สร้างเรื่องการมอบท่ีดินให้กับทางโรงเรียนหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  รับรองการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วนัท่ี  21  มกราคม  2564 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

การทดสอบวิชาการต่างๆของโรงเรียน 
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จะมีการทดสอบด้านวิชาการของนักเรียนดังนี้ 

- วันท่ี 5    มีนาคม  2564 ได้มีการจัดการสอบธรรมศึกษา ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ และคณะครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นธรรมศึกษาช้ัน ตรี โท เอก ใน
ระดับประถมศึกษา(นักเรียน)และระดับอุดมศึกษา(ครู) 

- วันท่ี 13  มีนาคม  2564  ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET)  ได้จัดการสอบเสร็จ
ส้ินไปเรียบร้อยแล้ว  

- วันท่ี 19  มีนาคม  2564  จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  (Reading Test : RT)  โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง 

- วันท่ี 24  มีนาคม  2564  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  การขอเก็บเงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2564 
  ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ได้มีหนังสือแจ้งมายัง
โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้รายงานว่าโรงเรียนในการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหรือไม่ และให้ท ารายงานกลับไปยัง 
 



 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นั้นทางโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
จึงขอเสนอการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
  4.1.1.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษาละ  300  บาทต่อปี   
(แบ่งจ่ายภาคเรียนละ 150 บาท)  เพิ่มขึ้นจากเดิม  เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีการช ารุด 
และนักเรียนจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ในสัดส่วน 1  เครื่อง  ต่อ  20 คน 
  4.1.2.   ค่าพี่เล้ียงอนุบาล  จ านวน  2,000  บาทต่อปี  (แบ่งจ่ายเป็นเดือนๆละ  250 
บาท)  เท่าเดิม  เพื่อดูแลนักเรียนช้ันอนุบาล 2 และอนุบาล 3 
  4.1.3.  ค่าประกันอุบัติเหตุ ทางคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่ายมีความ
คิดเห็นและข้อสรุปในการเลือกบริษัทประกันฯ คือ บริษัทแอกซ่าประกันภัย จ ากัด มหาชน โดยใช้แผนประกัน
ท่ี5 (360 บาท)  และมีทุนประกันอยู่ท่ี 100,000/10,000 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบและให้ด าเนินการต่อ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

5.1.ระบบน้ าประปาท่ีในช่วงกลางวันท่ีไม่ไหลหรอืไหลเบา ทางโรงเรียนได้ท าการศึกษาและ
ปรึกษาทางช่างเพื่อจะวางๆระบบผังการจัดการระบบประปาใหม่ให้เหมาะสม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม    เวลา 19.00 น. 
    

ลงชื่อ.........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

 
    ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                      (นายสนธยา  ปาดสี) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


