
 
  



 
  



 
  



บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่ 1 /2565 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมประถมบงกช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

.......................................................................................... 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 1. นายปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุรินทร์  จันทร์เปรม  ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
 3. นายอิทธิพัทธ์  พิทวัสภาคิน  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นางนรีรัตน์  พินิจธนสาร  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นายพัฒฐพงษ์  แก้วกัญยา  ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
 7. นายพงษ์อิศรา  ประหยัดทรัพย์  ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
 8. นางดวงพร  ว่องสุนทร   ตำแหน่ง ผู้แทนครู  กรรมการ 
 9. นายภูวนัย  พรหมมณี   ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 10. นายวิโรจน์  ผลแย้ม   ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 11. นางนงนุช  เครือเอม   ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครอง กรรมการ 
 12. นางกาญจนา  คล้ายพุฒ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
รายช่ือผู้ที่ไม่มาประชุม 
 1. พระภานุวัฒน์  ภูริปัญโญ  ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ  
             ติดกิจนิมนต์ 
 2. นายธานี  ใจแคล้ว   ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายธวัช  ยุวรรณศรี   ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายเดชณรงค์  โสนิกร   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 3. นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 4. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคคล 
 5. นางสาวสุทัตตา  พงศ์พรทรัพย์   ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 6. นางมนัสพร  วงษ์ทองทิว  ตำแหน่ง ครู 
 



 7. นางวราภรณ์  เปียประดิษฐ์  ตำแหน่ง ครู 
 8. นางสาวแคทลียา  แก้วธรรม  ตำแหน่ง ครู 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุม นายปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 
– 12.00 น. 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 ผลการดำเนินงานด้านงานวิชาการ 
 - จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 1,881 คน นักเรียนชายจำนวน 892 นักเรียนหญิงจำนวน 
989 คน 
 - การบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  - การจัดโครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ไดพั้ฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรางศึกษาธิการ โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษา แยกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา รายกลุ่มสาระการเรียนรู้แยกระดับชั้นเรียน 
ให้มีความเหมาะสมตามโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม และเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน มีการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีความเฉพาะและชัดเจนในแต่ละโปรแกรม (EP,IEP,SP) 
 - สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 (Self-Assessment Report : SAR) สรุปได้ว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

- การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประธานคณธกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายปริญญา  เทวานฤมิตร



กุล ลงนามในประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 - นวัตกรรม PATHOM 7 STEP หลังจากจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยมีแนวคิด รวม
บทเรียน ลดภาระงาน สร้างฐานสมรรถนะ สานความสัมพันธ์ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น พบว่าผลการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ PATHOM 7 STEP นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และลง
มือปฏิบัติ เป็นการต่อยอดสู่ทักษะอาชีพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกระดับชั้น 
 
 
 - รายงานผลการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขึ้นในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบไปกลับ จำนวน 4 วัน โดย
ความสมัครใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 28 คน  โดยนางกาญจนา  คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรแกนนำ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. 
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิทยากรให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติให้กับ
นักเรียน นอกจากนี้นายสิระพงษ์  สิริโพธิ์นันท์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้การสนับสนุนอุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานด้านงานวิชาการ 
 
 3.2 ผลการดำเนินงานบริหารทั่วไป  
 - การเตรียมการและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19)  6 มิติ 20 ข้อ ทางโรงเรียนมีมาตราการให้เปิดหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศสำหรับห้อง
แอร์ ห้องเรียนทุกห้องทำความสะอาดห้องด้วยแอลกอฮอล์ มีสบู่ล้างมือในจุดล้างมือและห้องน้ำ อุปกรณ์การ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนเพียงพอ จัดประชุม
ผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน และการประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน  
 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มให้กับ
นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี เข็มที่ 2 มีนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนประมาณ 70 คน โดยมีการประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครองพานักเรียน walk in ไปฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลหรือศูนย์ธารณสุข 
 - การดำเนินการตามมาตรการและแผนเผชิญเหตุภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ7 มาตรการเข้มงวด  และได้เตรียมการวางแผนเผชิญเหตุ
ตามกระทรวงสาธารณธสุขกำหนด โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ถ้ามีนักเรียนที่ความ
เสี่ยงต่ำ สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ส่วนนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว 5 วัน และเฝ้าระวัง



อีก 5 วัน ส่วนนักเรียนที่รับวัคซีนแล้วถ้าเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK ถ้าไม่พบเชื้อให้มาเรียนได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่ติด
เชื้อให้กักตัวที่บ้าน รักษาตามอาการตามแพทย์แนะนำ ทางโรงเรียนจะดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนและ
เปิดเรียนตามปกติ 
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานด้านงานบริหารทั่วไป 
 
 3.3 ด้านงานบุคลาการ 
 - ขอแสดงความยินดีกับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร. ปริญญา            
เทวานฤมิตรกุล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานกรรมการสถาน
ศึกษขั้นพ้ืนฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น  ได้แก่ นายสิรพงษ์  สิริโพธนันท์ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น กรรมการและ
เลขานุการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น ได้แก่ นางกาญจนา  คล้ายพุฒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลผู้
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น 
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานด้านงานบุคลากร 
 3.4 งานด้านงบประมาณ  
 - การเก็บค่าบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2565  
  ค่าบำรุงการศึกษา Smart Program   2,785,260 บาท 
  ค่าบำรุงการศึกษา English Program   19,800,000 บาท 
  ค่าบำรุงการศึกษา Intensive English Program  19,032,000 บาท 
   รวม  41,617,260 บาท 
 - การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ / ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  โดยดำเนินการจ่ายเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว  
  ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คนละ 195 บาท จำนวน 1,885 คน 
จำนวนเงิน 367,575 บาท  
  ค่าเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คนละ 360 บาท จำนวน 1,885 คน 
จำนวนเงิน 678,600 บาท 
  รวมจำนวนเงิน 1,046,175 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานด้านงานงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 - พิจารณาและขอมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  



  - งานวิชาการ   จำนวน 26 โครงการ  จำนวนเงิน 8,223,730 บาท 
  - งานบริหารทั่วไป  จำนวน 11 โครงการ  จำนวนเงิน 11,199,800 บาท 
  - งานบุคลากร   จำนวน 4 โครงการ  จำนวนเงิน 26,792,113 บาท 
  - งานงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ  จำนวนเงิน 11,835,520 บาท 

นายปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ลงนามอนุมัติเห็นชอบโครงการ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 - การขออนุมัติซื้อรถตู้โรงเรียนเพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน ประธานกรรมการแนะนำให้ใช้รถ EV เพ่ือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- การส่งเสริมสร้างอาชีพให้นักเรียน โดยให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

- การให้ความรู้เรื่องกัญชา กับนักเรียนเพิ่มเติม 
- การติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังเร่งดำเนินการติดให้ครบทุกจุด 

 - การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงตอนเช้าและตอนเย็น โดยทางคณะกรรมการเสนอให้ทางโรงเรียน
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน และให้ทางโรงเรียนทำมาตรการเพ่ือให้ปฏิบัติเป็นแนวทาง 
เดียวกัน 
 - คณะกรรมการอยากให้โรงเรียนทำทางเท้า ให้นักเรียนได้เดินอย่างสะดวก โดยไม่มีร้านค้าขีดขวาง
ทางเดิน 

- ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่บ้านเส้นทางเดียวกัน รับนักเรียนมาส่งที่โรงเรียน 
  

- การทำพานไหว้ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ให้นักเรียนทำพานด้วยอุปกรณ์การเรียนหรือ
อุปกรณ์กีฬา และนำอุปกรณ์ไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่ขาดแคลน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมการประชุม ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
             ลงชื่อ ..................................................... ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวแคทลียา  แก้วธรรม) 



                       ตำแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
 
 
              ลงชื่อ ..................................................... ผู้ทาน 
       (นายเดชณรงค์  โสนิกร) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 
 
 
              ลงชื่อ ..................................................... ผู้ตรวจ 
       (นางกาญจนา  คล้ายพุฒ) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 


