
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑.  นายประสิทธิ ์       สุขขุม 
๒.  นางสุรีย์ลักษณ ์    ค าวิหารภัทร 
๓.  นายส าเริง            รุ่งงาม  
๔.  พระครูปลัดกัลยาณวัฒน์ 
๕.  นางรัชกร             ผดุงศิลป์ 
๖.  นางสุกัญญา  จันทนา 
๗.  นายสมเกียรต ิ อินทรด า 
๘.  นายบรรจบ          เฉลยมรรค 
๙.  นายสุวัฒน์           แดงประยูร 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวสิรริักษ ์ นักดนตร ี
๒.  นางศรีอนงค ์ ลิ้มสมบูรณ์ 
๓.  นางอุษา  ลือสมุทร 

 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑.  นายสกล  บุญประดับ 
๒.  พระครูปลัดจรีพนธ์ อมรรังสี ดร. 
๓.  นางเอมอร  ตั้งเกียรตติระกูล 
๔.  นางประนอม  มีโอสถ 
๕.  นางลมัย   บุญสันต์ 
๖.  นายพรชัย   บุญรื่น 

 
นายประสิทธิ์ สุขขุม ประธาน 
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  ก าหนดการรับโล่รางวัล โรงเรียนวิธีพุทธ ชั้นน ารุ่นที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
(มจร.) วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 (ผู้อ านวยการ) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒  ผลงานโรงเรียน คร ูนักเรียน (ฝ่ายบุคลากร) เอกสารแนบที่ ๑ 
  มติที่ประชุม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบคุณและชื่นชมท่านผู้บริหาร คณะครู                   
และนักเรียนที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 ๑.๓  ก าหนดการเปิด-ปิด โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วิชาการ) เอกสารแนบที่ ๒ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                
สรุปจ านวนนักเรียนสมัครเรียนย้อนหลัง ๓ ปี ดังนี้ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน  ๒๐๓ คน 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน  ๑๕๕ คน 
  รวม มธัยมศึกษาปีที ่๑-๖  จ านวน  ๑,๐๔๗ คน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน  ๒๒๐ คน 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน  ๑๓๔ คน 
  รวม มธัยมศึกษาปีที ่๑-๖  จ านวน  ๑,๐๔๒ คน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน  ๑๙๗ คน 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน  ๑๙๖ คน 
  รวม มธัยมศึกษาปีที ่๑-๖  จ านวน  ๑,๑๑๑ คน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน  ๒๓๕ คน 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน  ๒๑๐ คน 
  รวม มธัยมศึกษาปีที ่๑-๖  จ านวน  ๑,๑๙๑ คน 

๑.๔  การศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ (ฝ่ายบุคลากร) 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๕  นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น

ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ่างทอง จ ากัด มีวาระ ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (ผู้อ านวยการ) 
  มติที่ประชุม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรจบ เฉลยมรรค 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ที่ได้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ่างทอง จ ากัด 
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๑.๖  การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรส าเร็จการศึกษา นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารประทุมชาติ  โดยนายประธาน ทวีผล ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (วิชาการ) เอกสารแนบที่ ๓  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           มติประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เรื่องสบืเนื่อง 
    ๓.๑  เกณฑ์อัตราก าลงั (ฝ่ายบุคลากร) เอกสารแนบที่ ๕ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ๑ ท่าน 
  รองผู้อ านวยการ    ๑ ท่าน 
  ข้าราชการคร ู    ๕๓ ท่าน 
  นักวิชาการเงินและบัญชี   - ท่าน 
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพกิาร   ๑ ท่าน (งบ สพฐ.) 
  ลูกจ้างชัว่คราวงานธุรการ   ๑ ท่าน (งบ สพฐ.) 
  ครูอัตราจา้งท าการสอน   ๒ ท่าน 
  ครูอัตราจา้งท าการสอน (ต่างชาติ)  ๑ ท่าน 
  ช่างสี ๔     ๒ ท่าน 
  ลูกจ้างชัว่คราว    ๘ ท่าน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอขอ 
 ๔.๒  การจัดสร้างพิพิธภณัฑ์โรงเรียน (ศิษย์เก่า) 
   มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอขอ สมาคมศิษย์เก่า “กตัญญุตาจินดามณี” เสนอการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์โรงเรียน โดยแบ่งพื้นที่การน าเสนอออกเป็น ๗ โซน ได้แก่ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ผู้สนับสนุนในการก่อสร้างโรงเรียน               
ของเก่าเล่าเรื่อง โรงเรียนของฉัน คนดีศรีจินดา ครูดีศรีจินดา และของที่ระลึก ซึ่งขอใช้พื้นที่บริเวณอาคาร ๑ จินดามณี ได้แก่ 
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ บริเวณหน้ามุข และห้องเล็ก เป็นพื้นที่ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียน 
 ๔.๓  การอนุมัติการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมีจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ ๓ จ านวน ๑๙๔ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๑๓ คน และจ านวนนักเรียนที่รอจบการศึกษา รอบ ๒               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๘ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๙ คน 
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           ๔.๔  การสร้างห้องประชุมใหม่ที่อาคารประสิทธศิิลป์ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบ ให้ขยายห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารประสิทธิศิลป์ 
           ๔.๕  การปรับโครงสรา้งรายวชิา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอขอ 
           ๔.๖  การขออนุญาตจ้างครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   
(นายทะนงศักดิ์ แก้วเขียว) 
  มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอขอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 
 ร่วมแสดงความห่วงใยคุณครูประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ เนื่องจากอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ และได้เข้า
รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์) 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..……………….ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายบรรจบ เฉลยมรรค) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

 
 

 


