
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกร รมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 / 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 11  มิถุนายน  2563 

ณ   ห้องบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจติรวิทยาคาร) 
 
 
 
 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ครั้งที่ 1 / 2563 

วันพฤหสับดีที ่11  มิถุนายน  2563 
ณ   ห้องประชุมบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

………....................................………………………………….. 
เริ่มประชุมเวลา    09.00 น. 
ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1  ...................................................................................................................................     
 1.2  ...................................................................................................................................     
    1.3  ...................................................................................................................................     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่ 2 /2562   วนัจันทรท์ี่ 30 กันยายน  2562 
                         ณ   ห้องบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง 
  3.1  ...................................................................................................................................     
   3.2  ...................................................................................................................................     
  3.3  ...................................................................................................................................     

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
    4.1  แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 2) 
     4.2  อัตราก าลังของโรงเรียน     
  4.3  ผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 3)    
     4.4  ...................................................................................................................................   
    4.5  ...................................................................................................................................   
    4.6  ...................................................................................................................................         

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     5.1  พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเอกสารดังนี ้
   5.1.1  หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
      5.1.2  แผนปฏิบัติการสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563  
   5.2  ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
                           โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
  5.3  การปรับปรุงโรงอาหาร (เอกสารหมายเลข 4) 
  5.4  การจัดหาคอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข 5) 
  5.5  การย้ายบุคลากร 
 5.6 การสอบธรรมศึกษา ให้วดับางบัวเป็นผู้ส่งสอบธรรมศกึษา สังกัดคณะเขตบางเขน-จตุจักร  
    5.7  ........................................................................................................................................ 
    5.8  ........................................................................................................................................ 
 
 
  



ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
      6.1  ........................................................................................................................................
  6.2  ........................................................................................................................................ 
   6.3  ........................................................................................................................................ 
    6.4  ........................................................................................................................................ 
    6.5  ........................................................................................................................................ 

เลิกประชุมเวลา ..........................  นัดประชุมครั้งต่อไป ............................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบางบัวฯ 
ครั้งที่ 1 /2563 

วันพฤหสับดีที ่11  มิถุนายน 2563 
ณ  ห้องบงกช  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

.................................................................................. 
ผู้มาประชุม  
 1. ดร.จ านงค์     แจ่มจันทรวงษ์   ประธานกรรมการ  

2. พระครูพิสิฐวิหารการ (พระมหาธนันพัชร์ แทน) กรรมการผูแ้ทนองค์การศาสนา 
   3. ดร. พระมหาปริญณภัสทร ์ รุจิธมฺโม (พระดรัณภัทร แทน)   กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา  
 4. นางสุปัญญา  พลายทว ี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นางเบ็ญจมาศ  มูลสาร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายโสภณ   แทนศิร ิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

 7. ดร.ประพนธ์   เนตรรังษ ี   กรรมการที่เปน็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8. นายประยูร   สงแก้ว    กรรมการที่เปน็ผู้แทนองค์กรชุมชน  
 9. นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก   กรรมการที่เปน็ตัวแทนครู    
 10. นางสาวสภุาวดี   อึ้งพานิช   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ดร.ศิลป์   ราศร ี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

2. พันเอก ยศฐณัฎ  ป่าหลวง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
    3. พันต ารวจเอก อ านาจ  อินทรศวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

4. นายจิรโชติ   ทับสีเงิน    กรรมการที่เปน็ผู้แทนผู้ปกครอง ติดภารกิจ 
 5. นางรัตนาภรณ์   จันทร์เหมือนเผือก  กรรมการที่เปน็ผู้แทนศิษย์เกา่ ติดภารกิจ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1.  นางค าปุ่น   กมลเดช    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.  นางวรรณา   บูรณ์โภคา   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
   3.  นางสาวศิริญญา  ใหม่ออ่ง   หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา 
   4.  นางสาวอุษา  แซ่ฮุย    หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
 5. นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธ์ิ  หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ 
 6.  นางสาวกนกวรรณ  แสนกลาง   ครูผู้ช่วย 
   7 .  นางอรวิภา  โชติเกียรต ิ   ครูธรุการ     

เริ่มประชุมเวลา   09.00   น. 
  ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์   ประธานที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุม   ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่  1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.1  ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์   ประธานที่ประชุม   กล่าวในที่ประชุม วาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) ใกล้จะหมดวาระ 
   นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  กล่าวในที่ประชุม การด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จะหมดวาระใน
เดือนเมษายน  2564   ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) จะ
ด ารงต าแหน่งครบวาระ 4 ป ี 
 



ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่ 2 /2562  วันจันทร์ที่ 30 กันยายน   2562 
                       ณ   ห้องบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
       มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2 /2562  วันจันทร์ที่ 30 กันยายน   2562 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง 
  -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1  แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 2) 
  นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  
กล่าวในที่ประชุม  ในปีการศกึษา 2562 มนีักเรียนทั้งหมดจ านวน  1,016 คน  และในปีการศึกษา 2563  
มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีทั้งหมดจ านวน 1,079 คน  จ านวนนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  มีจ านวน ดังนี้ 
  - นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1  จ านวน  103  คน 
  - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  85  คน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
     4.2  อัตราก าลังบุคลากรของโรงเรียน    
       นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
แจ้งให้ทราบถงึอัตราก าลังบุคลากร  ดังนี ้ 
   - ผู้บริหาร และข้าราชการครู จ านวน  47  คน 
   - พนักงานราชการ  จ านวน 2  คน 
   - ครูอัตราจ้าง  จ านวน 11  คน 
   - ลูกจ้างประจ า  จ านวน  3 คน 
   - ลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน 14  คน 
    รวมทั้งหมด จ านวน  77  คน 
    ที่ประชุม รบัทราบ 
   4.3  ผ้าป่าการศึกษา ปีการศกึษา 2562 (เอกสารหมายเลข 3)    
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  
ในปีการศึกษา 2562  โรงเรยีนได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแ์ละพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
ให้ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั จ านวน  40 เครื่อง 
   - สรุปยอดรวมผ้าป่าการศึกษา 2562 ที่ได้จากโรงเรียนและที่โอนเข้าบัญชีทั้งหมด 
เป็นจ านวนเงิน 418,171.25 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
   - ค่าใช้จ่ายในวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เปน็จ านวนเงิน 24,103.50 บาท (สองหมื่น
สี่พันหนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์) 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น จ านวนเงิน  394,067.75 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบ
เจ็ดบางเจ็ดสิบห้าสตางค์) 
   นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม จากยอดเงินจ านวน 394,067.75 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบเจ็ดบางเจ็ดสิบห้า
สตางค์) จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ได้จ านวน  20  เครื่อง ซึ่งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์จะต้องมีคอมพิวเตอร์จ านวน 
40  เครื่องจึงขอหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จะน า 
 
 
 



เงินรายได้สถานศึกษามาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกจ านวน  24  เครื่อง (ใช้ส าหรับครูและการบริหารจัดการ 
โรงเรียนจ านวน 4 เครื่อง 
   มติที่ประชุม รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา         

  5.1  พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเอกสารดังนี ้
   5.1.1  หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
      5.1.2  แผนปฏิบัติการสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563  
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม ด้วยเอกสารรายงานการประชุมได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีการเพิ่มเรื่องหลักสูตร
สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2563 และแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน ท าให้ไม่มีเอกสารน ามาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตร
วิทยาคาร) ตรวจสอบ และไดม้อบหมายใหห้ัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา และหัวหน้าแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา รายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
รับทราบรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษา   
   นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง  หวัหน้าหลักสูตรสถานศึกษา กล่าวในที่ประชุม 
หลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศกึษา 2563 อิงหลักสูตรแกนกลาง ได้ครบตามจ านวนปี และทดลองใช้ได้ 
ในปีการศึกษา 2563  ปรับตามรูปแบบและได้น าไปใช้ได้ 
   นายประยูร   สงแก้ว  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กล่าวในที่ประชุม  ปีนี้ได้
เกิดโรคระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ทางกระทรวงศึกษาธิการมีข้อก าหนดหรืออย่างไรในเรื่องนี้  
   นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง  หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา กล่าวเสริมในทีป่ระชุม 
ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนการสอนในแตล่ะระดับชั้น(หลักสูตรบูรณาการ)มีการเรียนการสอน
ในระดับช้ันของตนเอง ท าช้ินงาน ใบงาน 
     นายโสภณ   แทนศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิกล่าวในที่ประชุม  ในแต่ละปีทาง
โรงเรียนได้ด าเนินการการประเมินหรือปรับหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม ่
     นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง  หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา กล่าวเสริมในที่ประชุม 
ทางโรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในแต่ละปี เช่น ครบตาม
ตัวชี้วัดหรือไม่ มีตารางตัวชีว้ัด มีการเรียนครบตามตัวช้ีวัด เช่น ความรู้ ความจ า และมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 
   ประธาน กล่าวในที่ประชุม  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ทางโรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไร 
   นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
กล่าวเสริมในที่ประชุม  มาตรการการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2563  ทางโรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้  
(เปิดวิดีทัศน์บางบัวโมเดล) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ได้รับชม 
   นางสาวอุษา  แซ่ฮุย  หัวหนา้งานนโยบายและแผนปฏิบัติการโรงเรียน กล่าวใน 
ที่ประชุม แผนการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 ประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณ  ปีการศึกษา 
2563 
 
 
 
 



    - จ านวนนักเรียน 1,016 คน   
      1. นักเรียนกอ่นประถมศึกษา(อนุบาล)  จ านวน   148   คน/1,700 บาทต่อปี 
   2. นักเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน   678   คน/1,900 บาทต่อป ี  

         3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน   190   คน/3,500 บาทต่อปี 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  4,561,080 บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมืน่หนึง่พันแปดสิบบาทถ้วน) 

     - จ านวนเงินที่น าไปจัดสรรส าหรับงานและโครงการ 90 % (37 โครงการ) 
   1. กลุ่มบริหารวิชาการ   70% 
     2. กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป   20% 
    - ประมาณการรายได้สถานศึกษาและเงินรายรับอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 
10,583,707.20  บาท (สิบลา้นห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
  มติที่ประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป ให้โรงเรียนน าหลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนทีเ่สร็จสมบูรณ์เรียบร้อยมาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้ง
ตรงจิตรวิทยาคาร)ไดดู้รายละเอียด เพื่อทราบความก้าวหน้าของสถานศึกษา 
   5.2  ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
                           โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  
     นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธ์ิ   หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษา 
ทางไกลฯ กล่าวในที่ประชุม ตามที่ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตร 
วิทยาคาร) ได้รับชม วีดีทัศน์บางบัวโมเดล  ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและใหค้วามมั่นใจเมื่อเปิดเรียน
จะมีการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
กล่าวเสริมในทีป่ระชุม ทางส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมและหา
มาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) และมีการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
   ประธาน  กล่าวในที่ประชุม หลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สลับวันมาเรียนของนักเรียน  ทางโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้
ด าเนินการเช่นใด   
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
กล่าวในที่ประชมุ  ทางโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละ
กลุ่มไม่เกินจ านวน  20 คน  จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ โดยครูประจ าชั้นสอนทุกวิชา ใช้ห้องเรียน 
ที่มีทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เรียนทุกวัน จ านวน  5  คาบ/สัปดาห์  เลิกเรียนเวลา  14.30 น. ตามมติ
รัฐบาล 
     นางสุปัญญา  พลายทวี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิสอบถามครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ 
ต่อห้องเรียนหรือไม่ 
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
กล่าวในที่ประชุม จ านวนครูผู้สอนมีเพียงพอต่อห้องเรียน และได้ใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เรียนวิชา
หลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ และวชิาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในรายวิชาอื่นใช้สอนบูรณาการ 
 
 



      นายประยูร   สงแก้ว  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กล่าวในที่ประชมุ  
เป็นห่วงเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนหรือไม่  เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเจลแอลกอฮอลซ์ึ่งจะต้องใช้ทุกวัน 
      นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
กล่าวในที่ประชุม  ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้โรงเรียน  ทางโรงเรียนใช้
งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการงดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสอืยุวกาชาด และทัศนศึกษา  
   มติที่ประชุมรบัทราบ 
  5.3  การปรับปรุงโรงอาหาร (เอกสารหมายเลข 4) 
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  
กล่าวในที่ประชุม ปัญหาที่ทางโรงเรียนพบคือ มีนกพิราบเข้ามากินอาหารที่ตกหล่นบนพื้นโต๊ะและทางเดิน แม้
ทางโรงเรียนจะท าความสะอาดแล้ว ก็ไม่สามารถไม่ให้นกพิราบบินเข้ามาในบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนได้  
ทางโรงเรียนจึงหามาตรการป้องกันโดยให้บุคลากรของโรงเรียนจัดท าตาข่ายปิดกั้นนกพิราบรอบๆโรงอาหาร 
ไดจ้ัดซื้อตะแกรง จ านวน 3 ม้วน คิดเป็นเงิน จ านวน  8,000 กว่าบาทและจัดซื้อโครงเหล็ก โดยใช้เงินไปทั้งสิ้น
จ านวน  30,124 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมขอใช้งบประมาณโครงการอาหาร
กลางวัน   
     ประธาน เห็นด้วยกับเรื่องสุขภาพ  อนามัย ของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ของโรงเรียน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 30,124 บาท 
(สามหมื่นหนึง่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ในการปรับปรุงโรงอาหาร 
  5.4  การจัดหาคอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข 5) 
       นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  
ในปีการศึกษา 2562  โรงเรยีนได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ให้ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั จ านวน  40 เครื่อง แต่เงินทอดผ้าป่าการศึกษาที่ได้รับบริจาค  
จากผู้มีจิตศรัทธาไม่เพียงพอได้คอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง  ทางโรงเรียนจึงขอมติที่ประชุมจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 24 เครื่อง จากเงินรายได้สถานศึกษา โดยเงินทอดผ้าป่าการศึกษาจะจัดซื้อในรูปแบบ 
ไม่ต้องเสียภาษี 7 % เงินรายได้จะจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบ ใช้เงินรายได้สถานศึกษาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 24 
เครื่อง 
  5.5  การย้ายเข้า - ย้ายออกของบุคลากร       
    นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม  ด้วยในแต่ละปีจะมีข้าราชการครูย้ายเข้าย้ายออก และจะต้องผ่านการพิจารณาความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงขอให้ไว้ในหลักการเมื่อมี
ข้าราชการครูย้ายเข้าย้ายออก ในปีการศึกษา 2563 มีลูกจา้งชั่วคราวย้ายออก 1 คน คือ นางพุทธิมา  เชิงชัยภูมิ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ท าให้โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) ขาดบุคลากรที่จะดูแล 
นักเรียนอนุบาลในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) จึงขอมติที่ประชุม ในการสรรหา 
บุคลากรมาแทนผู้ที่ย้ายออก 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ในการสรรหาบุคลากรมาแทนผู้ที่ย้ายออก 
  ดร.จ านงค์     แจ่มจันทรวงษ์  ประธาน กลา่วในที่ประชุม  ขอให้มีการแจ้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 
 



ในกรณีที่มีข้าราชการครูย้ายเข้าย้ายออก  เพื่อเป็นหลักฐานผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
 ที่ประชุม  มีมติใหโ้รงเรียนจา้งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทดแทนลูกจา้งชั่วคราวที่ลาออก 
และให้มีการประชุมผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้ง
ตรงจิตรวิทยาคาร) เมื่อมีข้าราชการครูยา้ยเข้าและย้ายออกทุกครั้ง   
        5.6 การสอบธรรมศึกษา ให้วดับางบัวเป็นผู้ส่งสอบธรรมศกึษา สังกัดคณะเขตบางเขน-จตุจักร  

      พระมหาธนันพัชร์ กิตฺติโสภโณ  ผู้แทน พระครูพิสิฐวิหารการ กรรมการผู้แทน
องค์การศาสนา กล่าวในที่ประชุม ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้สนบัสนุน ส่งเสรมิ 
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยดเีสมอมา ประกอบกับทางโรงเรียนไดม้ีครูพระสอนศีลธรรม สังกัดวัดบางบัว  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มาสอนทุกภาคการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีทางโรงเรียนมีการสอบธรรมศึกษา 
เป็นประจ าทุกปี   โดยการส่งสอบนั้นส่งในนามวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ตลอดมา 

     ในปี พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนได้เห็นความส าคัญว่า การส่งสอบธรรมศึกษา เห็นควร
ให้ทางวัดบางบัว ซึ่งมีครูพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียนเป็นผู้ส่งสอบธรรมสนามหลวง โดยทางวัดบางบัว 
ได้ด าเนินการจัดการตามที่โรงเรียนได้เสนอ จึงได้มีการส่งสอบในนามสนามสอบวัดบางบัว สังกัดคณะเขต
บางเขน-จตุจักร ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบสายตรงในการสอบธรรมศึกษา ผลการสอบนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวนทั้งสิ้น 272 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่งสอบ 214 คน สอบผ่าน 146 คน สอบตก 68 คน 
    2. ธรรมศึกษาชั้นโท ส่งสอบ 54 คน สอบผา่น 47 คน สอบตก 7 คน 

   3. ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่งสอบ 4 คน สอบผ่าน 4 คน  สอบตก – คน 
    ด้วยสถิตกิารสอบเป็นที่น่าพอใจ และเป็นผลงานของคณะครูอาจารย์พระสอน

ศีลธรรม รวมถงึครูอาจารย์ทางโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) ด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร 
และอุปกรณ์การเรียนการสอน  

     ในปี พ.ศ. 2563 น้ี โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) พร้อมด้วยวัดบางบัว 
มีความประสงค์จะจัดสอบในสนามสอบ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัดวัดบางบัว คณะเขต
บางเขน-จตุจักร โดยวันนี้ทางวัดบางบัว มีความประสงค์ใคร่ขอมติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดสอบธรรมศึกษา
ดังกล่าวนี้ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้วดับางบัวเปน็ผู้ส่งสอบธรรมศกึษา สังกัดคณะเขต
บางเขน-จตุจักร    

ระเบียบวาระที่  6     เรื่องอื่นๆ 
  6.1 การประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยา
คาร)แบบเร่งด่วน 
      ประธาน กล่าวในที่ประชุม   เมื่อมีการประชุมเร่งด่วนที่ต้องลงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ให้เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เข้าประชุมโดยมีคณะกรรมการเกินครึ่งหนึ่ง
ขององค์ประชุม 
  6.2 การมาปฏิบัติงานของครู 
  นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม คุณครูเข้ามาปฏิบัติงานโดยลงเวลาแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 -12 มิถุนายน 2563 และ 
ลงเวลาปฏิบัติงาน โดยการลงชื่อตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  นักเรียนเปิดเรียนในวันที่ 1 
กรกฎาคม  2563 
 



  6.3 การจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
       ประธาน  กล่าวในที่ประชุม ในส่วนของโรงเรียนได้งดการจัดกิจกรรมที่มผีู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก  และในส่วนของทางวัดมีการงดจัดกิจกรรมหรือไม่ 
     พระมหาธนันพัชร์  ผู้แทน พระครูพิสิฐวิหารการ  กล่าวในที่ประชุม ทางวัด 
งดจัดกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรม เพื่อเว้นระยะห่าง 
 
       พระดรัณภัทร ผู้แทน  ดร. พระมหาปริญณภัสทร์  รุจิธมฺโม กิจกรรมที่งดจัด
กิจกรรมได้แก ่การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  
    6.4 การเรียน DLTV ในช่วงปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) 
     นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม  ทางโรงเรียนได้จัดท าใบงาน DLTV ให้กับนักเรียนไปท าในช่วงปิดภาคเรียน และจดัส่งให้ 
เอกสารใบงาน ใบความรู้ให้กบันักเรียน ทางไปรษณีย์กับนักเรียนที่แจ้งความจ านงว่าอยู่ต่างจังหวัด 

 เลิกประชุมเวลา    11.45   น.  
 
 

    ลงชื่อ         พทัวรรณ   ล าเจียก       ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม     
                                                              (นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก) 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 

 


