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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ 
คร้ังที่ 2 / 2563 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 
วันที่  23  มิถุนายน  2563 

******************************************** 
ผู้มาประชุม  จ านวน  17  คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายเพ่ิมศักด์ิ   แจ้งเสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
2 นายสมชาย  สุจารีย์ กรรมการ  
3 นางอรวิล  นรขุน กรรมการ  
4 นางสาวจ ารูญ  นามขาม กรรมการ  
5 นายกฤษ  จันทร์แสง กรรมการ  
6 พระครูบวรธรรมานุสิฐ กรรมการ  
7 พระครโูสภณธรรมมงคล กรรมการ  
8 นายโดม  ฆ้อนเท่ียงธรรม กรรมการ  
9 นางสาวประภาพร  รอดก าพล กรรมการ  
10 นายชูชัย  ฤทธ์ิค ารณ กรรมการ  
11 นายอภินันทน์   พุ่มรินทร์ กรรมการ  
12 นายสมพงษ์  รุยปริง กรรมการ  
13 นางสาวนภาพรรณ  คงคาน้อย กรรมการและเลขานุการ  
14 นางปทุมมา  ขันฮะ ที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม 
15 นางกฤษณา  มัททวัง ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
16 นางสาวประติมา  เทศพันธ์ุ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
17 นางสาวศุภวรรณ  จันทิ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
18 นางสายทอง  อินทรมณี ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
19 นางวันวิสาข์  มาลัย ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
20 นางสาวพรวรัตม์  ชิดสิน ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
21 นางสาววรรณภา  ลูกอินทร์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
22 นางสาวณฐมน  สุดวิเศษ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
23 นางกาญจนา  สุจจิตร์จูล ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
24 นางสุพินดา  แกมวณิชกุล ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
25 นางสาวพรทิพย์  ศรีย่ีสุ่น ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
26 นางสาวอรอุมา  หนุนภักดี ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
27 นายอนุศักด์ิ  อินแสง ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
28 นางสาวชุติมา  ตะโกพ่วง ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
29 นางสาวธิดารัตน์  โพธ์ิเต้ีย ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
30 นางณัฐรดา  ขุนศรี ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
31 นางสาวศานตมล  พุ่มรินทร์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
32 นางสาวพิมพา  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
33 นายพสุ  ไก่แก้ว ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
34 นางชวลิดา  รัตนวงศากุล ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
35 นายนิรัตร  ทรดี ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
36 นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
37 นายธีระพงษ์  ลบแย้ม ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
38 นายณัฐวุฒิ  พุ่มถาวร ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
39 นางสาวติณณา  ศรีนะพรม ธุรการโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
40 นางอาภรณ์  ช้อยประเสริฐ ก านันต าบลมหาสวัสด์ิ ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม    1. นายชะโอด   มิ่งขวัญ 
2. นางวลี  สวดมาลัย   
3. นายกิตติศักดิ์  พูลสุขโข 
4. นางนันธิยา  เขียวจันทร์ 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว นายเพิ่มศักดิ์  แจ้งเสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งท่ี 2/2563  และมอบหมายให้ นางสาวนภาพรรณ  
คงคาน้อย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทาง สพป.นฐ. 2 ได้
แต่งต้ังค าส่ังท่ี 176/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563 ตาม
เอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 1 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ท่ีประชุม มีมติรับรองการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รางวัลเกียรติบัตร 
 - ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่ม
คุณภาพโรงเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 อยู่ในกลุ่ม “พิชิตเป้าหมาย” 
 - ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ าแนกตามกลุ่มคุณภาพโรงเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 อยู่ในกลุ่ม “พิชิตเป้าหมาย” 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 รายงานข้อมูลจ านวนครู และ จ านวนนักเรียน (10 มิ.ย.63) / การจัดช้ันเรียน  
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 - จ านวนนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.63 (จ านวน 542 คน) โรงเรียนได้รายงานให้เทศบาลเพื่อจัดสรรงบ
อาหารกลางวัน  ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 2  
 - จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ านวน 29 คน) ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 3 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.3 รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (18 พ.ค.63 – 30 มิ.ย.63) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้ให้ครูจัดท ารายงานการติดตามการเรียนของนักเรียน เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข  

ส าหรับการรายงานผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 4 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.4 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน 
 - ระดับปฐมวัย ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 5 
 - ระดับข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 6 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.5 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 
 - งวดท่ี 1 ร้อยละ 70 จ านวน 1,066,847.00 บาท 
 - งวดท่ี 2 ร้อยละ 60 (ในส่วนของ 30% ท่ีเหลือ) จ านวน 264,801 บาท 
 รวมทั้งส้ิน 1,331,648 บาท 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2563-2566 ของโรงเรียน ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 
7 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
 โครงการในการบริหารจัดการตามงาน 4 งาน ดังนี้ 

- การบริหารงานวิชาการ จ านวน 17 โครงการ ใช้งบประมาณ 548,000 บาท 
- การบริหารงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณ 4,500 บาท 
- การบริหารงานบุคล จ านวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
- การบริหารท่ัวไป จ านวน 15 โครงการ ใช้งบประมาณ 578,500 บาท 
สรุปรวม 37 โครงการ ยอดการใช้งบประมาณ ท้ังส้ิน 1,151,000 บาท เหลือ 51,600 บาท (ไว้ส าหรับบริหาร

จัดการค่าสาธารณูปโภค) ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 8 
ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
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 4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ จ านวน 
590,000 บาท ดังนี้ 

ที ่ รายงาน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 30,000 ด าเนินการแล้ว 
2 โครงหลงัคา ด้านหลังอาคาร 130,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงตาข่ายป้ายนิเทศ (ชั้น 3) 40,000 ด าเนินการแล้ว 

4 แปลงเกษตร 37,000 ด าเนินการแล้ว 

5 จัดท าโต๊ะประกอบอาหาร/โต๊ะคว่ าอุปกรณ์เครื่องครัว/ชัน้คว่ าถาด
อาหาร 

90,000 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6 ซ่อมแซมโต๊ะโรงอาหาร 26,780 ด าเนินการแล้ว 

7 ซ่อมแซมบานประตูโรงอาหาร 14,850 ด าเนินการแล้ว 

8 ตู้น้ าด่ืม 45,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
9 กั้นห้องเก็บของ  30,000  ยังไม่ด าเนินการ 

ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
 4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ             
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้านทุจริต และปฐมวัย 
 4.5 แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ภาคเรียนท่ี 1/2563 

- เปิดเรียนต้ังแต่ 1 ก.ค. – 13 ก.พ. 63 จ านวนวันเรียน 93 วัน (ทางโรงเรียนจะเปิดเรียนในวันจันทร์-ศุกร์) 
- ปิดภาคเรียนต้ังแต่ 14 – 30 พ.ย. 63 รวม 17 วัน 
ภาคเรียนท่ี 2/2563  
- เปิดเรียนต้ังแต่ 1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64 จ านวนวันเรียน 88 วัน  
- ปิดภาคเรียนต้ังแต่ 10 เม.ย. – 16 พ.ค. 64 รวม 37 วัน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.6 มาตรการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง

โรงเรียนได้ก าหนดมาตรการ ดังนี้ 
- โรงเรียนจะเปิดประตูทางด้านโรงอาหารประตูเดียวเท่านั้น 
- จัดโต๊ะเรียน จ านวน 25 โต๊ะต่อห้องเรียน (เว้นระยะห่าง) 
- แจกหน้ากากอนามัย และ Face Shield ให้นักเรียน คนละ 1 ชุด 
- นักเรียนระดับช้ันอนุบาลเรียนครึ่งวัน 

(นายโดม จะน า อสม.มาร่วมคัดกรองนักเรียนในวันเปิดเรียน (1 ก.ค. 63) ด้วย)  
ได้ท าข้อตกลงกับ สพป.นฐ. 2 ในการรับรองการเปิดภาคเรียน ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 9  

ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 



5 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 10 
5.2 การจัดท าคู่มือนักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 

ส าหรับการไว้ผมทางโรงเรียนจะให้ไว้ผมส้ันและรองทรงเท่านั้น 
ท่ีประชุม  ให้ความเห็นชอบ 
ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ  
ท่ีประชุม รับทราบ 
  

 ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 

                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวนภาพรรณ   คงคาน้อย) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 
 

 
                                                                                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายเพิ่มศักด์ิ  แจ้งเสม) 

      ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา 
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เอกสารหมายเลข 1 
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เอกสารหมายเลข 2 
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เอกสารหมายเลข 3 
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เอกสารหมายเลข 4 
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เอกสารหมายเลข 5 
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เอกสารหมายเลข 6 
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เอกสารหมายเลข 7 
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เอกสารหมายเลข 8 
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เอกสารหมายเลข 9 
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