
 
ท่ี  ศธ  ๐๔๑๔๙.๐๘๕/๒๓๑                                                        โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์   

ต.บางเมืองใหม่ 
                                                                                           อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

   25 พฤษภาคม  2564 

 

เรื่อง  เชิญประชุม 

เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกท่าน 

   ด้วยโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐานทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖4 เพื่อรับทราบรายงานความเคล่ือนไหวการจัดการศึกษาและร่วม
แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 4 มิถุนายน ๒๕๖4 เวลา 12.๓๐ น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้า
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์      

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานท่ี ดังกล่าวขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                 
   

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

         
       (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์                                                                          

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๔-๔๔๙๒   
โทรสาร  ๐-๒๓๘๔-๑๓๖๑ 





รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
คร้ังที่ 1 / 2564 

วันศุกร์ท่ี  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

----------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

   1.  นายประสิทธิ์  เจตน์ทรงธรรม  ประธานกรรมการ  
    2.  นางศิริรัตน์ สิขเรศสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.  นางปภัสธนันท์  จิราพัฒน์อังกรู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.  นายกฤษฎา ตีวารี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5.  นางวันเพ็ญ  สุขสมบุญ     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  6.  นายปราโมทย์ วตะภรณ์  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
  7.  นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  8.  นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ ์   กรรมการผู้แทนครู 
  9.  นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล  กรรมการและเลขานุการ 

          10.  นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม   ท่ีปรึกษา 
 11.  นางไพลิน  กนิษฐชาต  ท่ีปรึกษา 
                                         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดีสุคนธ์   รองผู้อ านวยการ    

2.  นางสาวณัฏฐ์นรี ละม้ายแข  ครู 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นางสาวมณฑณัท แสงสังข ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 2.  นายมานะชัย  หัสมาฆะ    ท่ีปรึกษา   ติดภารกิจ 
              3.  นางสาวณพัศชา โค้ด ารง     ท่ีปรึกษา   ติดภารกิจ 

4.  นายธนภัทร  อมรทรงชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ป่วย 
5.  นายสนั่น  มานอก     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
6.  พระมะลิ  ชิตธมโม     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ ติดภารกิจ 
7.  นายวุฒ ิ  จินาวัลย์     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ติดภารกิจ 
8.  นางสาวเกิดแก้ว กนิษฐชาต    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ภารกิจ 

 
เร่ิมประชุม เวลา  12.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม ประธานกรรมการมอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ เป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  ขอแสดงความยินดีกับนางวันเพ็ญ สุขสมบุญ ท่ีได้รับการเลือกตั้งให้รับต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบางเมือง 



 1.2  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกาคนใหม่ คือ นางสาวตรีนุช เทียนทอง  
1.3  คุณมณฑณัท แสงสังข์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการยื่นหนงัสือลาออก ส่งผลให้คณะกรรมการ

ขาด 1 ต าแหน่ง โดยการนี้มีผู้เสนอคุณอาชวิน โภคชัชวาล ทางโรงเรียนจะด าเนินการติดต่อทาบทามต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   
 ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2563  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
ประธานน าเสนอรายงานการประชุมทีละวาระตามล าดับ  
มติที่ประชุม ท่ีประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 
 3.1 การด าเนินงานทอดผ้าป่าการศึกษาจากเดิมก าหนดวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถด าเนินการได้รอดูสถานการณ์อาจจัดในภาคเรียนท่ี 2 ได้ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและพิจารณา 
4.1 ผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนถึงผู้เรียนในการด าเนินการศึกษา O-NET , NT , RT ถึงแม้จัดการเรียน

แบบ ON-LINE แต่เมื่อเปิดเรียน ON-SITE ครูทุกท่านก็จัดการเรียนการสอนเต็มท่ีส่งผลให้ผลการทดสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ นักเรียน ป.6 สามารถสอบเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ  76 คน โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  1 คน โรงเรียนสมุทรปราการ  2 คน โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 16 คน   
มติที่ประชุม รับทราบ   

4.2 ทางโรงเรียนได้มีการด าเนินการของบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารเสริมนม 
สนับสนุนครูอัตราจ้างงบเทศบาล และครูอัตราจ้างงบ อบจ.ไป แต่ตอนนี้งบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน
เทศบาลต าบลบางเมืองยังไม่ได้ให้มา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 วันท่ี 6 พ.ค. 64 เกิดเหตุอุบัติภัยหลังคาเปิดหลายจุด เช่น อาคารไม้หลังคาด้านหน้าหลุด อาคาร
อเนกประสงค์ลูกลอยปลิวหล่นลงมาด้านล่าง อาคารธุรการกิ่งไม้หักตกใส่ และอาคารจักราวุธบริเวณห้องเรียน ป.6 
ฝ้าถล่ม ได้ใช้เงินอุดหนุนในการด าเนินการซ่อมแซมไป 55,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 ประกาศเล่ือนการเปิดเรียน 4 จังหวัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากเดิม
วันท่ี 1 มิถุนายน 2654 เป็นวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 มีการเช็คเวลาเรียนและมีตารางเรียนชัดเจนในการ
จัดการเรียนการสอน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
      4.5 รายงานการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 โดยมีมาตรการ 6 มิติในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  (ชมคลิปวีดีโอ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.6 โรงเรียนมีการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ใหม่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.7 ปัจจุบันอัตราจ านวนนักเรียน 805 คน อัตราก าลังครู 40 คน ทางโรงเรียนด าเนินการในการสอบ
รอบท่ัวไปขออนุมัติครูเอกประถม และรอบกรณีเหตุพิเศษ (ว.16) ขออนุมัติเอกภาษาไทย 
มติที่ประชุม รับทราบ 





 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  
  



 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 


