
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนอนุบาลตราด  
ครั้งที่  1 / 2565   

วันจันทร์ที่  24  มกราคม พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  โรงเรียนอนุบาลตราด 
................................................................... 

 

       ผู้มาประชุม 
1. นายกนก  ใจรักษ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. นายกิตติพงษ์  อยู่ละออ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวรชัย  คุณโลหิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางวัฒนารมย์  ชวลิตชัยชาญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางวันเพ็ญ  ตะติชรา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวภนิดา  พิจิตรคดีพล  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
7. นายปรีชา  จิกากร   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8. นายวินิต  นิรันต์พานิช   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
9. นางสาวอัญชลี  กิจวิริยะ  กรรมการศิษย์เก่า 
10. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์  กรรมการผู้แทนครู 
11. นายสังคม  จิตนาวสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด กรรมการและเลขานุการ 
 
       ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชวลิต  หนูแก้ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายนรินทร์  กุมภะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายรพีพงศ์  ไชยอรรถ   กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
4. พระสุบิน  ปณีโต   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด  
2. นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด 
3. นางสาวกรกนก  ฟองมาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด 
4. นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด 
5. นางสาวรุ้งพลอย  ปุณทรักษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลตราด 
 
 

 

 

 



 

เริ่มประชุม    เวลา  13.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายกนก ใจรักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวเปิดประชุม และได้มอบให้                               
นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดำเนินการแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 เรื่อง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการสถานศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.2 การปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนทั้งฝั่งปฐมวัยและฝั่งประถมศึกษา     
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายกนก ใจรักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบให้ นายสังคม  จิตนาวสาร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด  เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 

3.1 เรื่อง ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาต่างๆ ดังนี้  
- รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

1. นายสังคม จิตนาวสาร 
- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ประเภทผู้บริหาร  

1. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร 
2. นางสาวกรกรก ฟองมาศ 

- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน 
1. นางสาวจินตดา บุญเกิด 
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว 
3. นางสาวพวงผกา พานิชนาวา 

- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน 
1. นางสาวจีรนันท์ สัมมา 
2. นางสาวจุฑามาศ รามนัฏ 
3. นางสาวพัทธนันท์ ศรีตะกูลรัตน์ 

- รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหาร 
1. นางสาวประภัสรา จรุงศิลป์ 

- รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครูผู้สอน 
1. นางลัดดา จันทร์ฉาย 
2. นางสาวภานุชา ถาวระ 

           - รางวัล ครูดีมีนวัตกรรมดีเด่น 
1. นางลัดดา จันทร์ฉาย 
 



 
- รางวัล ครูดีมีจิตอาสาดีเด่น 

1. นางสาวจีรนันท์ สัมมา 
- รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”ระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 

1. นางสาววริศรา อรุณกิตติพร   สาขาปฐมวัย 
2. นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ สาขาคณิตศาสตร์ 
3. นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์       สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภี       สาขาศิลปะ 
5. นางสาวพัทธนันท์ ศรีตะกูลรัตน์ สาขาภาษาไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 

โรงเรียนอนุบาลตราดได้รับการจัดสรรข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 เรื่อง การขอเข้าร่วมนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นายสังคม  จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลตราด แจ้งขอเข้าร่วมนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยโรงเรียนอนุบาลตราด ได้รับความร่วมมือจาก 
ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะให้
ความรู้เรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 3.4 เรื่อง การประเมินสถานศึกษาเพ่ือขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับการประเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มีจำนวนโรงเรียนที่เข้ารับการ
ประเมินทั้งสิ้นจำนวน 3 โรงเรียน  

3.5 เรื่อง การประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับ
การประเมินเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 มีจำนวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้นจำนวน 5 
โรงเรียน 

3.6  เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราด ประจำปีการศึกษา 2565 นายสังคม  
จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด มอบให้นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน รองผู้อำนวยการ                              
โรงเรียนอนุบาลตราด แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ/
คัดเลือก 

จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

อ.2 12-15 ก.พ.65  19 ก.พ.65 19 ก.พ.65 19 ก.พ.65 26 ก.พ.65 
ป.1 23-27 ก.พ.65  5 ม.ีค.65 5 ม.ีค.65 5 ม.ีค.65 12 มี.ค.65 
MEP 5-9 ก.พ.65 13 ก.พ.65 17 ก.พ.65 17 ก.พ.65 17 ก.พ.65 ภายใน 19 ก.พ.65 

รับย้าย 20-29 เม.ย.65 5 พ.ค.65  6 พ.ค.65 6 พ.ค.65  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกนก ใจรักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบให้ นายสังคม  จิตนาวสาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด  เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการเสนอเรื่องต่าง ๆ          
ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

 
 



 
4.1 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565  
ด้วยในปีพ.ศ. 2565 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื ่นคำร้องขอย้ายเข้า

โรงเรียนอนุบาลตราด โดยต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปประกอบการ
พิจารณาย้าย ซึ่งมีข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน 9 คน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งครู/
โรงเรียน 

วิชาเอก ลำดับ                
ทีร่ับย้าย 

ความเห็น
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

รับ ไม่รับ 
     วิชาเอกสังคมศึกษา 
1. นางสาวพรรณทิพา  ดีหลาย บ้านคลองพร้าว สังคมศึกษา ลำดับที่ 1   
2. นางสาวมาลินี  ลักษณะเพ็ญ วัดบ้านฉาง 

สพป.ระยอง เขต1 
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2 

 
  

3. นายสิทธิพงษ์  ภาคสุข วัดป่าประดู่ 
สพม.ชลบุรี ระยอง 

สังคมศึกษา ลำดับที่ 3 
 

  

4. นายวณัฐพล  แก้วพิกุล บ้านจัดสรร การสอนสังคมศึกษา ลำดับที่ 4   
    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
5. นางพิมพ์ประภา ประสิทธิ์กุล บ้านป้องกันตนเองฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ลำดับที่ 1   
6. นางสาวนริศรา  สัมโย บ้านหาดเล็ก ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 2   
7. นางสาวดารารัตน์  แพทย์ประทุม บ้านทับช้าง 

สพป.จันทบุรี เขต2 
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 3   

    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
8. นางวรินทร  จี้ประดับ อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1   
    วิชาเอกปฐมวัย 
9. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรเลิศ อนุบาลวัดคลองใหญ่ การศึกษาปฐมวัย     ลำดับที่ 1   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

4.2 เรื่อง การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 
เนื่องด้วยในปีพ.ศ. 2565 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ของโรงเรียนอนุบาล

ตราดมีความประสงค์ขอย้ายกลับภูมิลำเนา จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวอรอุมา เจริญพร  นางมยุรีย์ มงคลนำ  
นาบชนสรณ์  มาสุข และนายธนัช  ทองวิสูง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 4.3 เรื่อง การจัดซื้อรถตู้มินิบัส 20 ที่นั่ง งบประมาณราคา  1,960,000 บาท  เนื่องจากนักเรียนต้อง
เรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริง ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข การจัดซื้อรถตู้มินิบัสจึงมีความจำเป็นสำหรับการรับส่งนักเรียน 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕.๔ การขอขยายเวลาการับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลตราดเปิดรับ
สมัครนักเรียนตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการ
รับนักเรียน มีจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนมาขอสมัคร 
 



เพ่ิมเติม ด้วยเหตุผลของการมาสมัครล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
บางรายอยู่ระหว่างการกักตัว  บางรายอยู่ระหว่างการติดเชื้อ  จึงทำให้ไม่สามารถนำบุตรหลานมาสมัครเรียนตาม
เวลาที่กำหนดได้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 เรื่อง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของคุรุสภา 
 นายสังคม  จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด มอบให้นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์  
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของคุรุสภา ได้
เชิญชวนสถานศึกษาผลิต 1 นวัตกรรม ซึ่งโรงเรียนอนุบาลตราดได้ส่งเสริมให้คุณครูพัฒนาแผนการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ การประชุม PLC ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยโรงเรียนอนุบาลตราดจะส่งผลงาน                            
ในวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา  15.00  น. 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 



 
 

 


