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ผูท่ีมาประชุม 
1. นายทวีพร จ่ันนาค   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. นายจรญั เทวนั   ผูแทนองคการปกครองทองถ่ิน 
3. นายอำนวย สงวนกล่ิน   ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นางบุญเรือง เล็กกลาง   ผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายปยะศักด์ิ  สิทธิธรรม  ผูทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวผกาแกว เอกธรรมกุล  ผูแทนศิษยเกา 
7. พระปลัดบุญลอม  ยุตธรรมโม  ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนา  
8. นายบุญหลง  เจริญมังสังฆ  ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนา  
9. นางภัคนา ธูปหอม   ผูแทนผูปกครอง 
10. นางเจริญศรี สุพรรณสาร  ผูแทนครู 
11. นางเสาวนีย ดาบทอง  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวสุกัญญา คำเนา  ครูโรงเรียนวัดรงัสิต (ผูเขารวมประชุม) 
13. นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน  ครูโรงเรียนวัดรงัสิต (ผูเขารวมประชุม) 
14. นางสาวพรพิมล ผ่ึงกัน  ครูโรงเรียนวัดรงัสิต (ผูเขารวมประชุม) 
15. นางสาวศิริภา โคทนา  ครูโรงเรียนวัดรงัสิต (ผูเขารวมประชุม) 
 

ผูท่ีไมมาประชุม 
1. นายแดง วงษเพ็ง   ผูทรงคุณวุฒ ิ
2. นางมณีวรรณ ถิระดำรงรุจน  ผูแทนองคการชุมชน 
3. นายสมศักด์ิ งามแท   ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายวีรุยุทธ พัฒนางกูร   ผูทรงคุณวุฒิ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
  เมื่อท่ีประชุมพรอม นายทวีพร  จ่ันนาค ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธาน
ท่ีประชุม ไดกลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ปจจุบันโรงเรียนวัดรังสิตไดเปดการเรียนการสอนครบทุกช้ันแตนักเรียนยังมาไมครบทุกคน เนื่องจาก   
ทางมาตรการของทางจังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนท่ีจะมาเรียน On Site ได บุคคลในบานตองฉีดวัคซีนครบ 2 
เข็มทุกคนและตองสงหลักฐานการฉีดวัคซีนใหกับครูประจำช้ัน นักเรียนจึงจะสามารถมาเรียน On Site ได        
แตมีบางคนท่ีผูปกครองฉีดครบแตยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจึงไมใหนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน       
แตเปนจำนวนนอย ปจจุบันนักเรียนเรยีนแบบสลับวันมาเรียน โดยทุกระดับช้ันจะไดเรียน 3 วัน/สัปดาห 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
จะรับรองการประชุมในครั้งถัดไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
จากวาระพเิศษท่ีโรงเรียนประชุมเพื่อดำเนินการขออนุญาตเปดเรียนแบบ On Site โดยโรงเรียนวัดรังสิต

ไดเปดเรียนต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ยังไมพบผูติดเช้ือ ซึ่งเปนไปดวยความเรียบรอย ทางโรงเรียนมีการ    
สุมตรวจนักเรียนทุกสัปดาห โดยครูจะดูแลควบคุมและติดตามเฝาระวังนักเรียนอยางใกลชิด ในชวงหลังเทศกาล
หลังปใหมทางโรงเรียนไดใหนักเรียนกักตัวและเรียน On Line ท่ีบานกอน 1 สัปดาห และมีการตรวจ ATK 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในวันจันทรท่ี 10 มกราคม 2565 โดยผลการตรวจไมพบผูติดเช้ือ 
ในชวงหลังมีการระบาดของไวรัส สายพันธุโอไมครอน ทางโรงเรียนจึงไดมีการจัดทำแบบสอบถามออนไลน      
เพื่อสอบถามความตองการของผูปกครองวาผูปกครองยังมีความตองการใหทางโรงเรียนมีการเปดเรียนแบบ     
On Site อยูตอไปหรือไม ซึ่งผลการสำรวจพบวา ผูปกครองสวนใหญยงัมีความตองการใหทางโรงเรียนเปดทำการ
สอนแบบ On Site ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ เร่ืองจากผูอำนวยการโรงเรียน 
  4.1.1 การดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดปทุมธานี   
 ในป 2564 โรงเรียนวัดรังสิตไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดปทุมธานี      
เปนหมอแปลงไฟฟา ซึ่งเดิมทางโรงเรียนใชหมอแปลงรวมกับทางชุมชนจึงทำใหประสบกับปญหาไฟตกบอย      
โดยหลังจากทำการติดต้ังหมอแปลงไฟฟาใหมไดใชงานไดเปนปกติแลว ในป 2565 ทางโรงเรียนวัดรังสิต         
ไดขอพลังงานไฟฟา Solar Cell ไป เพื่อเปนการประหยัดไฟฟาของโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนมีการใช
เครื่องปรับอากาศหลายหองเรียน จึงใชพลังงานไฟฟาคอนขางมาก 
  4.1.2 การไดรับงบประมาณสนับสนุนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จากองคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 ทางโรงเรียนไดรับการจัดสรรหองคอมพิวเตอรใหจากทางองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
งบประมาณ 1,300,000 บาท ซึ่งมีจออัจฉริยะ เครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมท้ังหมด แตไมมีเครื่องปรับอากาศ    
ให ทางโรงเรียนจึงตองมีการปรับปรุงหอง และจัดหาเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม และซอมแซมหองบางสวน      
โดยไดงบประมาณการซอมแซมมาจากสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  4.1.3 การดำเนินการเปดเรียนแบบ On – Site  
           โรงเรียนวัดรังสิตดำเนินการเปดเรียนแบบ On – Site โดยสลับวันมาเรียน ซึ่งแตละช้ัน
จะไดมาเรียน 3 วัน / สัปดาห แตนักเรียนยังมาเรียนไมได 100 เปอรเซ็นต เพราะยังติดเงื่อนไขในเรื่องการฉีด
วัคซีนและบางสวนผูปกครองยังมีความกังวลในเรื่องของการติดเช้ือ ท้ังนี้ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และอนุบาลปท่ี 2 
จะมีนักเรียนมาเรียนมากท่ีสุด 
 4.2 เร่ืองจากกลุมบริหารวิชาการ 
  4.2.1 ผลการสอบ RT  NT และ O-NET ในปท่ีผานมา 

  - ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (RT) ช้ันประถมศึกษา   
ปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนการประเมินความสามารถพื้นฐานในดานการอานออกเสียงและดานการอานรูเรื่อง 
พบวา ความสามารถของนักเรียนท้ัง ๒ ดาน มีคะแนนเฉล่ียรวมท้ัง ๒ ดาน เกินรอยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียรอยละกับระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศพบวาผลการประเมินท้ัง ๒ ดาน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ
สูงกวาระดับประเทศ และอยูในลำดับท่ี ๘ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 



  - ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนการประเมินความสามารถพื้นฐานในดานคณิตศาสตรและ      
ดานภาษาไทย พบวา ความสามารถของนักเรียนท้ัง ๒ ดาน  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละกับระดับเขต
พื้นท่ีและระดับประเทศพบวา ความสามารถดานคณิตศาสตรต่ำกวาระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ และ
ความสามารถดานภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียรอยละสูงกวาระดับเขตพื้นท่ีแตต่ำกวาระดับประเทศ และผลการ
ประเมินรวมท้ัง ๒ ดาน พบวามีคะแนนเฉล่ียรอยละต่ำกวาระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ 
   - ผลการประเมินการสอบ O-NET ยังคงตองไดรับการพัฒนาตอไป ท้ังนี้ในรายวิชา
ภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ 
  4.2.2 การดำเนินโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยรังสิต 
   - English 4 Fun ไดเริ่มดำเนินกิจกรรมต้ังแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 โดยทาง
อาจารยคณะวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ติดตอมาทางครูกลุมสาระภาษาตางประเทศเพื่อทำการนัดหมายพูดคุย
เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม Eng4Fun  และไดประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบ และแนวทางในการวางแผน       
และดำเนินกิจกรรม Eng4Fun ปท่ี ๒ ผานทาง Google Meet  อาจารยคณะวิทยาลัยนานาชาติไดเขาเยี่ยม
โรงเรียนวัดรังสิตเพื่อดูความพรอมของสถานท่ีในการดำเนินกิจกรรม หลังจากนั้นอาจารยคณะวิทยาลัยนานาชาติ
ไดเขาเยี่ยมโรงเรียนวัดรังสิตเพื่อดูความพรอมของสถานท่ีในการดำเนินกิจกรรม ตอมาทางโรงเรียนวัดรังสิต      
สงขอมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนท่ีมาเรียนในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สายพันธ ุโอมิครอนท่ีกำลังระบาดและแพรกระจาย       
อยางรวดเร็วทางคณะวิทยาลัยนานาชาติจึงขอยกเลิกโครงการและจะดำเนินกิจกรรมตอในปการศึกษาตอไป 

- โครงการยุวมัคคุเทศก  ทางอาจารยสถาบันภาษา ม.รังสิต ติดตอมาทางครูกลุมสาระ 
ภาษาตางประเทศเพื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันเพื่อประเมินความเส่ียงในการดำเนิน
กิจกรรม 
   - การอบรมครูคณิตศาสตร  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดเขารวม    
การประชุมโครงการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ จำนวน ๖ โรงเรียน และ    
ไดนำแนวการจัดการเรียนการสอนและคูมือของโครงการฯ ไปสอนนักเรียนของโรงเรียน โดยใชรูปแบบการสอน
แบบ ONLINE ON–DEMAND  และ ON-HAND พบวานักเรียนท่ีไดคะแนนนอยเปนกลุมนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตรอยูในระดับผานเกณฑหรือพอใช แตมีความต้ังใจและมุงมั่นท่ีจะเรียนและทำการสอบใหได   
คะแนนสูง เมื่อทราบวาตนไดคะแนนไมถึงเกณฑคะแนนเฉล่ีย นักเรียนมีความสนใจใครรู ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน     
และสอบถามกับครูผูสอนเพื่อนำไปแกไขและพัฒนาตนเอง ถือเปนพัฒนาการท่ีพึงประสงค สวนนักเรียนท่ีได
คะแนนสูงคือกลุมท่ีมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในดับดี หลังจากไดเขาเรียนกับโครงการฯ แลว มีความ
ประทับใจและภูมิใจในความสามารถทางดานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของตนสูงข้ึน และมีความสนใจใครรู
อยากเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในเนื้อหาท่ีสรางความทาทายมากข้ึน และกลุมท่ีมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร    
ระดับปานกลาง สามารถเขาใจ เรียนรูการสอนแบบเปด และทำคะแนนไดในระดับดี 
   - โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแกเยาวชน ครู และผูปกครองนักเรียน 
เปนกิจกรรมท่ีไดดำเนินการเกี่ยวกับการใหครูและผูปกครองนักเรียนทุกระดับช้ันเขารวมทำกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความสนใจผานทางไลนแอปพลิเคช่ัน ไดแก กจิกรรมเปล่ียนขยะสดในครวัเรือนใหเปนปุยออรแกนิก กิจกรรมสวน
ผักในเมืองเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กิจกรรมทำดองไมจันทจากผักตบชวา กิจกรรมเพาะเห็ดฟางดวยผักตบชวา  
และกิจกรรมการนำเห็ดฟางมาแปรรูปอาหาร เปนตน โดยทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดหาอุปกรณในการ
ดำเนินการให 



   - โครงการ LakHok Sandbox Safety Zone in School ภายใตความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนสุลักขณะ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหลักหก 
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไดดำเนินการจัดประชุมหารือรวมกันเพื่อ    
ใหโรงเรียนสามารถเปดเรียนได ซึ่งโรงเรียนวัดรังสิตเปน 1 ใน 8 โรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ท่ีสามารถเปดเรียน
แบบ On Site ไดเปนลำดับแรก  
 4.3 เร่ืองจากกลุมบริหารงานบุคคล 
  4.3.1 รายงานจำนวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบัน 
   ปจจุบันโรงเรียนวัดรังสิตมีนักเรียนจำนวน 406 คน  แบงเปนช้ันอนุบาล 88 คน    
ช้ันประถมศึกษา 318 คน บุคลากรทางการศึกษา 28 คน แบงเปนผูบริหาร 2 คน ครูประจำการ 19 คน       
ครูอัตราจาง 4 คน ธุรการ 1 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน และนักการภารโรง 1 คน 
  4.3.2 การรับยายครูและบุคลากรโรงเรียนวัดรงัสิต 
   เมื่อเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนวัดรังสิตไดรับยายขาราชการครู 1 อัตรา คือ  
ครูศิริภา โคทนา วิชาเอกชีววิทยา โดยยายมาจากจังหวัดนครนายก 
 4.4 เร่ืองจากกลุมบริหารงานงบประมาณ 
  4.4.1 การขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา การนำเงินจากคาสาธารณูปโภคและเงิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาใชในการซื้อชุดตรวจโควิดใหกับนักเรียน 
   ปจจุบันสามารถนำเงินอุดหนุนพัฒนาผูเรยีน เชน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือเนตรนารี ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหสามารถใชเงินดังกลาวมาใชในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อชุดตรวจโควิดใหกับนักเรียนได ซึ่งกอนหนานี้ทางโรงเรียนไดขออนุมัติโดยใชคาสาธารณูปโภคมาซื้อชุด
ตรวจแลว เนื่องจากนักเรียนเรียน Online ท่ีบาน ดังนั้นคาสาธารณูปโภคจึงลดลงจึงไดนำไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด
เปนท่ีเรียบรอยแลว  

ในการนี้จึงขอความเห็นชอบในการนำเงินคาสาธารณูปโภคและเงินกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนมาใชในการซื้อชุดตรวจโควิดใหกับนักเรียน และการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวง
สถานการณการแพรกระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหนำเงินคาสาธารณูปโภคและเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมาใชในการซื้อชุดตรวจ
โควิดใหกับนักเรียน และการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพรกระจาย    
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 4.5 เรื่องจากกลุมบริหารท่ัวไป 
  4.5.1 สรุปผลการดำเนินงานกลุมงานบริหารท่ัวไป ในปการศึกษา 2564 

4.5.1.1 งานขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 
- บันทึกขอมูลระบบ DMC ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564  ยอดนักเรียน 407 คน 

- บันทึกขอมูลระบบ DMC ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  ยอดนักเรียน 410 คน 

ปจจุบันมีนักเรียนยายเขา ยายออก หลัง 10 พฤศจิกายน 2564 ยอดนักเรียนคงเหลือ 406 คน 

- จัดทำรายงานควบคุมภายใน 

- จัดทำคูมือบริหารงานท่ัวไป 

- จัดทำแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2564  แบงเปนงานบริหารวชิาการ 6 โครงการ  งานบริหาร

งบประมาณ 1 โครงการ  งานบริหารบุคคล 1 โครงการ  งานบริหารท่ัวไป 7 โครงการ และงบสำรองจาย

ตามความจำเปน 

- สำรวจขอมูลบริการอินเทอรเนต็ของนักเรียนเพื่อใชในชวงการจัดการเรียนการสอนทางไกล 



- ระบบ MOE COVID รายงานผูติดเช้ือ  32 คน 

- ระบบ E – Covid 19 Report เปนการรายงานผูติดเช้ือ  (ปจจุบัน 1 คน)  การฉีดวัคซีนของนักเรียนและ

บุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

- ระบบเงินชวยเหลือ 2,000 บาท  ใชยอดนักเรียน 25 มิ.ย. 64 จำนวน 407  คน  และขอเพิ่มเติม 
จำนวน 3 คน เนื่องจากยายเขามาหลังจาก 25 มิ.ย. 64 

4.5.1.2 งานอาคารสถานท่ี 
- อุดรองอาคารไมช้ัน 1 

- กออิฐรอบอาคารไม และวาดภาพระบายสี 

- ติดต้ังหมอแปลงและตูควบคุมไฟฟา 3 เฟส 

- ปรับปรุงโครงหลังคาและเปล่ียนหลังคาโรงจอดรถ 

- ติดต้ังถังบำบัดน้ำเสียหลังหองน้ำ และปรับปรุงทอระบายน้ำ 

- ติดต้ังกระจกกั้นหองคอมพิวเตอร 

- ทาสีหนาอาคารเรียนหองคอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตรและบันได 

- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศหองคอมพิวเตอร จำนวน 3 เครื่อง 

- ติดต้ังคอมพิวเตอร จำนวน 31 เครื่องพรอมระบบเครือขายไรสายและซอฟทแวรควบคุม 

- รื้อผนังหองเรียน และซอมแซมฝา อาคารใหม เพื่อทำเปนหองสมุด 

- ซอมแซมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียนท่ีชำรุด 

- จัดซื้อวัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ เชน กระดาษชำระ ถุงขยะ และวัสดุทำความสะอาด 

- ปรับปรุงซอมแซมฝาเพดานหองคอมพิวเตอร ผนังหอง น้ำโถสุขภัณฑ อางลางมือ ประตูทางข้ึนอาคาร 2 

- เพิ่มวงจรอินเทอรเน็ตไฟเบอรออฟติก CAT 1 วงจร ความเร็ว 400/400 บริเวณหองธุรการ  

- ปรับปรุงแปลงผัก เศรษฐกิจพอเพียง 

4.5.1.3 งานอนามัย 

- แจกหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลใหกับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 - ป.6 

- จัดซื้อแปรงสีฟน แกวน้ำ แปง สบูเหลวใหกับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 - ป.6 

- จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพรอมเจลฯ จำนวน 2 เครื่อง 

- แจกยาเสริมธาตุเหล็กท่ีไดรับจากรพ.สต.ใหกับนักเรียนช้ัน ป.1 – 6  

- ติดต้ังเจลลางมือ สบูเหลว ใหกับหองอนุบาล 2 – 3 และหองน้ำครู 

- จัดซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย สำหรับอนุบาล 2 – 3  จำนวน 100 ชุด 

- จัดซื้อ Mask เด็กใหกับนักเรียน อนบุาล 2 – 3 และ ป.1 จำนวน 6 กลอง 

- จัดซื้อถุงมือยาง ใหกับนักการภารโรงและหองพยาบาล จำนวน 3 กลอง 

4.5.1.4 งานประชาสัมพันธ 
- แจงประชาสัมพันธขาวสาร วันสำคัญตาง ๆ และกิจกรรมลงใน Facebook และเพจโรงเรียน 

- จัดทำวารสารประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ เผยแพรลง Facebook และเพจโรงเรียน 

- เผยแพรคลิปประกอบการจัดการเรียนการสอนของคณะคร ู

4.5.1.5 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 -    กิจกรรมจัดเก็บ/วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล : คณะครูประจำช้ันเขาจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหนักเรียน

รายบุคคลในระบบ/แอปพลิเคช่ัน  Hero (School Health Hero) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  



ดำเนินการประเมินผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ประจำปการศึกษา 2564 ท้ังภาคเรียนท่ี 1       
และภาคเรียนท่ี 2  พรอมท้ังการประเมิน SDQ และ EQ ของนักเรียนรายบุคคลจนสามารถดำเนินการแลวเสร็จ    
ครบทุกหองเรียนจำนวน 12 หอง เมื่อวันท่ี  18 มกราคม  2565 

-   กิจกรรมเยี่ยมบาน : ครูประจำช้ันไดดำเนินการเยี่ยมบานออนไลนนักเรียนในชวงการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

-   กิจกรรมปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ไดดำเนินการดังนี ้
* ครูประจำช้ันไดเขาคัดกรองนกัเรียนยากจนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  บันทึกการคัดกรอง 

นักเรียนยากจน ในระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นร.01 จำนวน 111 คน 
* รายงานเวลาเรียนและน้ำหนักสวนสูง คณะครูประจำช้ันเขารายงานครบรอยละ 100 
* การคัดกรองนักเรียนยากจน  ครูประจำช้ันไดเขาคัดกรองนักเรียนยากจนในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  

๒๕๖๔ แลวเสร็จ เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๕  ครบจำนวน 21 คน 
* รายงานเวลาเรียนและน้ำหนักสวนสูง คณะครูประจำช้ันเขารายงานครบรอยละ 100 

-   กิจกรรมทุนการศึกษา โรงเรียนวัดรังสิต ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนจากหนวยงานตาง ๆ 
ดังนี ้

* ทุนหมูบานเมืองเอก  ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน  (ยังไมไดรับทุน) 
* ทุนมูลนิธิสแตนเลยประเทศไทย  ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1 ทุน  (ยังไมไดรับทุน) 
* ทุนแทปไลน  ทุนละ 2,000 บาท  จำนวน 6 ทุน  
* ทุนวันเด็ก  ทุนละ 500 บาท  จำนวน 28 ทุน   
* ทุนวันเด็ก  ทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 2 ทุน   
* ทุนมูลนิธิคุณพุม  จำนวน 1 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท 
* เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.  กลุมตอเนื่อง   ภาคเรียนท่ี 1 /2564  ทุนละ 1,500 บาทจำนวน  

33 ทุน   
* เงินอุดหนนยากจนพิเศษ กสศ.  กลุมใหม   ภาคเรียนท่ี 1 /2564  ระดับประถมศึกษาทุนละ 1,500  

บาท จำนวน 5 ทุน ระดับอนุบาล  ทุนละ 2,000 บาท  จำนวน 1 ทุน   
* เงินอุดหนนยากจนพิเศษ กสศ.  ภาคเรียนท่ี 2 /2564  ทุนละ 1,500 บาท จำนวน  38  ทุน  
* ปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2564 ทุนละ 500 บาท จำนวน  

78 ทุน  
-   งานอาหารกลางวัน :  โรงเรียนวัดรงัสิตไดดำเนินการเบิกจายเงินคาอาหารกลางวันนักเรียน โดยนักเรียนท่ี 

เรียนท่ีบานจะรับวันละ 21 บาท/คน สวนนักเรียนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนจะไดรับการจัดสรรอาหารกลางวัน 21 บาท/
คน เชนเดียวกัน  โรงเรียนมีการจัดสรรอาหารเสริมนมโรงเรียนใหกับนักเรียนทุกคน  และกจิกรรมสนับสนุนเพื่อ
แกปญหาภาวะโภชนาการ โดยมอบคาอาหารเชาใหนักเรียนคนละ 15 บาท จำนวน 28 คน เปนเวลา 100 วัน   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   โรงเรียนวัดรงัสิตมีขาราชการครเูขียนคำรองขอยายสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ไดแก 

- ครูพงศกรณ  เช้ือโฮม  เขียนขอยายกลับภูมิลำเนาไปจังหวัดอตุรดิตถ ไดแก โรงเรียนวัดทุงเศรษฐี   
โรงเรียนบานในเมือง  โรงเรียนบานนาปาคาย และโรงเรียนบานวังแดง  เพื่อไปดูแลบิดามารดา 

- ครูสิทธการย  เทียบศรี  เขียนขอยายในจังหวัดปทุมธานี ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร   
โรงเรียนวนัครู 2502  และโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน  เนือ่งจากเสนทางการจราจรติดขัด เดินทางคอนขางลำบาก 



มติท่ีประชุม : เห็นชอบอนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.2 ขอความเห็นชอบใหโรงเรียนวัดรังสิตเชาสถานท่ีโรงเรียนวัดรงัสิตกับวัดรังสิต 
  ปจจุบันทางวัดรังสิตไดอนุญาตใหใชสถานท่ีต้ังโรงเรียนวัดรังสิต ซึ่งยังไมมีหนงัสือเปน 

ลายลักษณอักษรยืนยันในขอบเขตพื้นท่ีของโรงเรยีนวัดรังสิตในการทำกิจกรรมของโรงเรียนวัดรังสิต โดยใหทำ
เปนสัญญาเชาระยะยาว  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหโรงเรียนวัดรังสิตเชาสถานท่ีโรงเรียนวัดรงัสิตกับวัดรังสิต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอื่น ๆ  

ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม            ผูตรว  จบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

                     (นางเสาวนีย  ดาบทอง)                                   (นายทวีพร  จ่ันนาค) 
                  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดรงัสิต                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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