
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดอีปุถมัภ์) 
คร้ังที ่  ๓ /๒๕๖๒ 

วนัพุธที ่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวนุจรี  พึ่งช่ืน    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒. พระใบฎีกาสิงห์     ปฏิภาโณ        กรรมการผูแ้ทนองคก์รศาสนา 
๓. นายสนธยา  ปาดสี   กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนป้องถ่ิน 
๔. นายปรีชา  บุญชู            กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
๕. นายสยาม  บลัลงักโ์พธ์ิ       กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๖. นางสาวสุมาลี  สถิตดนยักุล        กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๗. นางสายหยดุ   ป่ินทะสงัข ์        กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๘. นายธวชั  พฒุดี   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๙. นายสนิท  เป่ียมสวสัด์ิ  ที่ปรึกษา    
๑๐. นายวชัระ  คงสวา่ง   กรรมการผูแ้ทนครู 
๑๑. นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑.พระครูวิธานกิติวฒัน์    กรรมการผูแ้ทนองคก์รศาสนา 
๒.นายยงยทุธ  พึ่งช่ืน   ที่ปรึกษา 
๓. นายเฉลิมศกัด์ิ จนัทร์จีน  ที่ปรึกษา 
๔.นางพทิยา  จนัทร์จีน       กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๕.นายประเสริฐศกัด์ิ เป่ียมสวสัด์ิ  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๖.นายศกัด์ิสิทธ์ิ  เสรีรักษ ์  กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง 
๗.นายธีรยทุธ์  ใจดี   กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพชัรี  โพธ์ิเมือง  หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ 
๒. นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร  หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 
๓. นางอมร  บุญโญปกรณ์  หวัหนา้งานบุคลากร 
๔. นางสาวพมิพช์นก ธานีวฒัน์  หวัหนา้งานวชิาการ 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น.  
 
วาระก่อนประชุม 
 นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ กล่าวตอ้นรับและ
ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่าเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี   
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 สรุปการเก็บเงินค่าพีเ่ล้ียงอนุบาล ยอดเก็บเงินคร้ังที่ ๑  โรงเรียนสามารถเก็บไดร้้อยละ ๗๐.๑๗ % ยงั
เก็บไม่ไดร้้อยละ ๒๙.๒๙%  เม่ือวนัที่ ๒ เมษายนทางโรงเรียนสามารถเก็บไดเ้พิม่ขึ้นที่ยงัคา้งอยูอ่นุบาล ๒/๑ 
สามารถเก็บไดแ้ลว้ อนุบาล ๒/๒ ยงัคา้งเยอะหางอยู ่๑๐ คน ๓/๑ คา้งอยู ่๓ คนอนุบาล ๓/๒ จ่ายครบแลว้และ
ยงัคงปัญหาอนุบาล ๒/๒ ซ่ึงเดิมไม่จ่ายอยู ่ ๑๐ คน อนุบาล ๓/๑   ๓ คนครบแลว้ยงัพอมีปัญหาอนุบาล ๒/๒ ซ่ึง
เดิมไม่จ่ายอยู ่๑๐ คนปัจจุบนัจ่ายแลว้ ๔ คน เงินที่เก็บไดจ้  านวนเงิน  ๑๘,๖๕๐ บาทสามารถโทรที่จะจ่ายพีเ่ล้ียง
อนุบาลไดใ้นเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมโรงเรียนคาดวา่จะเก็บเงินค่าที่เล้ียงได ้ 
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 เร่ืองการประชุมผูป้กครอง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญคณะกรรมการที่วา่งพบปะกบัผูป้กครองเพือ่
ประชุมผูป้กครองคร้ังที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเวลา ๙:๐๐ น.ขอเชิญท่านกรรมและที่ปรึกษาทีว่า่งงานประชุม
ผูป้กครองคราวน้ีจะเชิญท่านประธานคือท่านก านนันุจรีเป็นประธานในการประชุมผูป้กครองในการประชุม
ผูป้กครองในคร้ังน้ีทางโรงเรียนจะมีการมอบเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียนที่สอบไดใ้นระดบัที่ ๑-๓ ของหอ้งเรียน
ตั้งแต่ชั้น ป. ๖ และนกัเรียนที่ท  าคะแนนไดสู้งสุดของแต่ละสาระขอเชิญท่านก านนัเป็นผูแ้จกส าหรับนกัเรียนที่
ท  าคะแนนไดสู้งสุด ๑-๓ ของแต่ละสายชั้นตั้งแต่ ป. ๑ ถึง ป. ๕ โรงเรียนจะแจกเป็นแจกเป็นทีมโดยเชิญท่าน
คณะกรรมการและท่านที่ปรึกษาอาวโุสขึ้นไปยนืคร้ังละ ๑๒  คน คือ ป. ๑-๒ มี ๔ หอ้งหอ้งละ ๓ คน ๑๒ คน
แจกรวมกนั เวลาโดยประมาณประมาณ ๒๐ นาทีหลงัจากนั้นเชิญท่านประธานในพธีิคือท่านก านนันุจรี  พึ่งช่ืน
ไดพ้ดูคุยกบัท่านผูป้กครองและท่านผอ. ก็จะพดูต่อในส่วนของระเบียบการต่างๆของโรงเรียนประมาณ  
๑๐:๐๐ น.ทางโรงเรียนจะใหผู้ป้กครองครอบครูประจ าชั้นรับเงินค่าเส้ือผา้ระดบัปฐมวยั ๑๐๐ บาท ประถมศึกษา 
๓๖๐ บาทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนมีนโยบายจดัชุดอุปกรณ์การเรียนใหก้บัท่านผูป้กครองโดยทาง
โรงเรียนพมิพต์ราของโรงเรียนสองพีน่อ้งใจดีอุปถมัภอ์ยากด่ืมทางโรงเรียนไม่ไดจ้ดัท าให ้ทางโรงเรียนเป็น
ผูจ้ดัท  าเองจะคิดส่วนต่างจากร้านคา้สวสัดิการจะน ามาใชใ้นการบริหารงานที่ ส่วนเงินส่วนต่างให้ทางครูที่
รับผดิชอบงานสหกรณ์เป็นผูอ้ธิบายเน้ือเร่ืองส่วนต่าง 
 นางอารีย ์   รักยงค ์อธิบายในเร่ืองอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนสาสมารถจดัใหไ้ด ้
 ระดบัชั้นอนุบาลงบประมาณ ๑๐๐ บาท  สามารถจดัไดร้าคา ๖๐ บาท 
 ระดบัชั้นประถมศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๙๕ บาท  สามารถจดัได ้๑๔๕ บาท 
เงินส่วนต่างสามารถน ามาบริหารทั้งที่โรงเรียนไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ปรับปรุงโรงเรียน ถา้โรงเรียนมี
นโยบายใหท้่านผูป้กครองซ้ืออุปกรณ์การเรียนจากทางโรงเรียนเพือ่เป็นแนวทางเดียวกนัเน่ืองจากผูป้กครอง



อุปกรณ์การเรียนจากขา้งนอกมาใชไ้ม่ค่อยมีคุณภาพทางโรงเรียนจึงขออนุญาตจดัอุปกรณ์การเรียนใหก้บั
นกัเรียนเองใหค้รูประจ าชั้นเป็นผูด้  าเนินงานสวสัดิการโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินงานเพือ่ใหเ้กิดความพร้อมเพยีงกนั
และเหมือนกนัทั้งโรงเรียนประมาณ ๑๐:๐๐ น. ถึง ๑๑:๐๐ น. ท่านผูป้กครองจะเขา้พบครูประจ าชั้นหลงัจากนั้น
มีการคดัเลือกประธานแต่ละหอ้งเรียนหลงัจากนั้นก็ทานแต่ละหอ้งเรียนจะมีการเขา้ร่วมประชุมประธาน
ผูป้กครองอีกคร้ังหน่ึง  
 เวลา ๐๙.๓๐- ๑๐.๐๐ น. ผูอ้  านวยการโรงเรียนก็จะใหท้่านผูป้กครองเขา้พบกบัครูประจ าชั้นใน
หอ้งเรียน 
 ๓.๑ ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนไดน้ าเสนอสมุดที่ทางโรงเรียนจดัท าใหน้ าเสนอต่อท่านประธานและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองสองพีน่อ้งใจดีอุปถมัภ ์และไดซ้กัถามนายธวชั  พฒูดี วา่ถา้
โรงเรียนช่วยจดัท าขึ้นไหม นายธวชั พฒูดี ไดใ้ห้ค  าตอบวา่เม่ือสมยัก่อนทางโรงเรียนไดจ้ดัท าขึ้นบา้งแต่เม่ือ
ระยะหลงัมาโรงเรียนไม่ไดจ้ดัท าขึ้น วธีิการศึกษา ๒๕๖๒ น้ีนัน่ปกสมุดหนงัสือจะเป็นตราโรงเรียนส่วน
ดา้นหลงัจะเป็นความรู้ดา้นอาเซียนแนะดา้นในปลกหลงัจะเป็นสูตรคูณและสูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์ 
 ๓.๒ แบบประมาณตนเองของสถานศึกษาเรียกวา่  sar  ในระดบัพื้นฐานซ่ึงใหค้รูที่รับผดิชอบน าเสนอ
ต่อท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณชน วา่ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เร่ืองของงานวชิาการโรงเรียนมีมาตรฐานระดบัใดบา้งดงัน้ี 
  สรุป s a r ในภาพรวมของโรงเรียนอยูใ่นระดบัดีโรงเรียนใหค้วามส าคญัต่อการเรียนการศึกษา
(เอกสารแนบที่ ๑) 
  สรุปแผนงานโครงการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้งใจดีอุปถมัภใ์นปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดงัน้ี 

 โครงการงานบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี …….โครงการ 
 (เอกสารแนบที่ ๒) 

 โครงการบริหารงานวชิาการ มี…๘…..โครงการ  (เอกสารแนบที่ ๓) 
 โครงการบริหารงานทัว่ไป มี…๘…….โครงการ (เอกสารแนบที่ ๔)  

๓.๓ การทอดผา้ป่าเพือ่การศึกษาโรงเรียนไดก้ าหนดวนัแบบคร่าวๆ คือวนัอาทิตย ์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ประธานสมการการศึกษาที่ปรึกษาพระอาจารยค์ิดวา่เห็นควรวา่ชา้หรือเร็วไปไหมในการจดัทอดผา้ป่าในคร้ังน้ี 
ทางโรงเรียนคิดจะแจกฎีกาใหผู้ป้กครองทราบ ในวนัที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น้ี 

 ขอเรียนเชิญนายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร  ผูรั้บผดิชอบงานทอดผา้ป่า  (เอกสารแนบที่ ๕) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ ไดข้อความความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาเร่ืองการจดัท าผา้ป่า 

 นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร  ผูรั้บผดิชอบงานทอดผา้ป่า ขอความคิดเห็นวา่เราจะจดัตาม 
วตัถุประสงคค์ือเราเพือ่ใชใ้นการพฒันาการศึกษาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและตอนน้ีก็จุดประสงค์
ของโรงเรียนตอ้งการเปล่ียนแปลงอยา่งไร……………. 

 นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้งไดซ้กัถามครูอารี  รักยงค ์
จะไดร้ายช่ือคณะกรรมการประมาณเดือนกรกฎาคม มิถุนายน เพือ่จะไดจ้ดัพมิพแ์ละแจกซอง เพือ่ทางโรงเรียน



ตอ้งการจดัท าแบบใหเ้กิดมรรคผลจึงใชร้ะยะเวลานาน แต่ถา้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวา่
นานไปก็สามารถขยบัขึ้นได ้กรรมการสถานศึกษาตอ้งการปรับเปล่ียนอุปสงคอ์ยา่งไรหรือไม่ 

 นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้งแจง้วา่วตัถุประสงคใ์นการ
จดัท าผา้ป่าในคร้ังน้ีคือเม่ือจดัท าหอ้งน ้ านกัเรียนผูช้าย เน่ืองจากหอ้งน ้ าผูช้ายไม่สามารถใชไ้ดเ้น่ืองจากท่อน ้ าตนั
ระบบของท่อระบายน ้ า หนงัคาหอ้งน ้ าแตกร่ัว  
  นายสนิท   เป่ียมสวสัด์ิ เสนอวา่ไม่ตอ้งช้ีแจงรายละเอียดยอ่ยมากมายใหแ้จง้แบบกวา้งๆ วา่
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและเพือ่ใชใ้นการพฒันาการศึกษา 
  ก านนันุจรี   พึ่งช่ืน ประธานกรรมการ  เสนอการปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์เป็นหอ้งเรียนหรือ
จะปรับปรุงหอ้งน ้ าแลว้งบประมาณที่เหลือใชใ้นการจดัการศึกษาต่อไป 
  มติที่ประชุม วตัถุประสงคข์องการทอดผา้ป่า เพือ่ใชใ้นการพฒันาการศึกษาและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มโรงเรียน  
  นายสนิท   เป่ียมสวสัด์ิ เสนอวา่ผูท้ี่บริจาค ๑๐,๐๐๐  บาท ควรจะมอบโล่เกียรติคุณใหเ้ขา 
ผูท้ี่บริจาค  ๕,๐๐๐  บาท ควรจะมอบใบประกาศหรือเกียรติบตัร เพือ่ที่สร้างแรงดึงดูดให้เขาอยากบริจาค 
และโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินใหส้ าหรับบุคคลภายนอกและบริษทัที่ร่วมบริจาค 
  ประธานอุปถมัภ ์ ๑๐,๐๐๐   บาท 
  รองประธานอุปถมัภ ์   ๕,๐๐๐   บาท 
  ประธานสาย     ๑,๐๐๐  บาท 
  รองประธานสาย       ๕๐๐  บาท 
  กรรมการ       ๑๐๐  บาท 
 มติที่ประชุม เห็นชอบจดัผา้ป่าวนัที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒ (ขึ้น  ๘ ค ่า  เดือน  ๑๑ ) 

ก าหนดการ 
  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ตั้งองคผ์า้ป่า ณ หอ้งประชุมโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  พธีิถวายผา้ป่าเพือ่การศึกษา 
  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ ์
  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  เสร็จพธีิ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกนั 

- ส่งรายช่ือผูร่้วมท าบุญก่อน  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

- จดัซ้ือซองผา้ป่าแลว้พมิพซ์อง 
๔.๒ การขออนุมตัิแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 - โครงการที่ขอเพิม่ใหม่ ไม่ตอ้งใชง้บประมาณ ๒ โครงการ 
  - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  - โครงการโรงเรียนจิตอาสา 

มีโครงการที่ด  าเนินการต่อเน่ือง  และมีโครงการที่เพิม่ใหม่คือ วนัส าคญัและเพิม่กิจกรรมการใส่บาตรในวนั
ส าคญั  การเวยีนเทียน 

- โครงการทั้งหมดมี  ๕ งานหกัค่าจดัสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคแลว้ 



- ประมาณการจ่ายรายหวัเด็ก 
- งานวชิาการไดง้บ ๕๕ % เป็นเงิน ๕๓๓,๕๕๖ บาท มี ๘ โครงการ  (เอกสารแนบที่ ๖) 
- งานบริหารงานบุคคลไดง้บ  ๗% เป็นเงิน  ๖๗,๙๐๗.๑๓  บาท (เอกสารแนบที่ ๗) 
- งานบริหารงบประมาณ (เอกสารแนบที่ ๘) 
- งานบริหารงานทัว่ไปไดง้บ ๓๐% เป็นเงิน  ๓๑๐,๔๓๒.๖๐  บาท มี ๑๐ โครงการ 
  (เอกสารแนบที่ ๙)  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
  นายสนิท   เป่ียมสวสัด์ิ เสนอแนวคิดในการท าร้ัวโรงเรียนฝ่ังตลาด 
  นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ แจง้วา่ขอพดูคุยกบัคณะกรรมการอีกหลายท่านวา่ถา้ขยายแลว้ได้
ประโยชน์มากนอ้ยแค่ใหน 
  เร่ืองการเปิดประตูโรงเรียนตอ้งท าเร่ืองและทุบก าแพง ตอ้งคุยและปรึกษากบัคณะกรรมการอีก
หลาบท่านและขอน าเสนอในคร้ังต่อไป 
  นายปรีชา   บุญชู  สอบถามท่านก านนันุจรี  พึ่งช่ืน วา่งบจ่ายยาของทางโรงพยาบาลสวาทยา
นนทน์ั้น ขอใหท้างเทศบาลรับผดิชอบไดห้รือไม่  
 มติที่ประชุม รับทราบ    
ปิดประชุม ๑๙.๔๐ น. 
 
 
ลงช่ือ......................... .....................................   ลงช่ือ.......................................................... 
          (นางณัฐกานต ์   แกว้ประเสริฐ)     (นางสาวนุจรี     พึ่งช่ืน) 
กรรมการและเลขานุการ/ผูบ้นัทึกการประชุม                     ประธานกรรมการ/ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 


