
(ส ำเนำ) 
ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้ำนทับกี่ 

คร้ังที่  1/ 2565 
วนั พฤหัสบดี  ที่   26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00    น.    ณ โรงเรียนบา้นทบัก่ี  

……………………….. 
 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
1.2  เลขาธิการ  กพฐ.(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน)    ดร.อัมพร   พินะสา    คนปัจจุบัน 
  สพฐ.วิถีใหม่   วีถีคุณภาพ      พื้นท่ีเป็นฐาน   นวัตกรรมขับเคล่ือน 
 1.3    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3     นายปัญจพล  แสงคำไพ  
1.4 แนะนำครูประจำช้ันทุกคนในโรงเรียน 
   

ระดบัชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทร 
อนุบาล 2 นางสาววิไล  ศิริ 0959055496 
อนุบาล 3 นางอญัชลี  แกว้ยอ้ย 0892720813 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางเสาวลกัษณ์   สมเงิน 0810470279 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวแพรวพรรณ  พิมพเ์สนา 0821245458 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 0930460820 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวภทัรนิชา  แกว้เสน 0960201311 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมลกัษณ์  วิบูลยค์  า 0830851174,0806242864 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา 

นายสักรินทร์  แปงใจ 
0951966354 
0841727962 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 นายมนุญชยั   กนัเจิม 
น.ส.จุฑาเพชร  ศลัยพงษ์ 

0866808614 
086425516 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวมยรีุ  เหมสุทธิ 
นายณภทัร  มีช านาญ 

0952652948 
0956639106 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 นายพิเชษฐ์   วิบูลยค์  า 
นายนิธวฒัน์  ค าทะเนตร 
นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
 

0864414051 
0647170510 
0946052121 
 

 ผอ.ศฤงคาร    หลา้กนัหา  086-2052315   นายพิเศษ  พายพั   นกัการ 082-0590925 
นางสาวทิตฐิตา  บุญประสพ     083-0546519   นายภานุเดช  นนทะมาศ  ครูจา้งพิเศษเอกดนตรี 0803390848 



 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  มติ    

ระเบียบวาระที่   3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและดำเนนิการ 

3.1  การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบฯครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์โรงฝึกงาน   ประจำปี
งบประมาณ  2565   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ดำเนินการจัดซื้อให้ 
 3.2  ประมาณเดือนมีนาคม  2565  โรงเรียนบ้านทับกี่ได้รับการถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย  ทาง
ช่อง 5 เมื่อวันท่ี       เมษายน 2565    ได้รับการสนับสนุนจาก กอ.รมน.จังหวัดเลย 
 3.3  โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้เข้าร่วมโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง   ของธนาคารออมสิน  ร่วมกับ สพฐ.     ได้รับเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในระดับประถม - มัธยม  ในการทำกิจกรรม  -ทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน และ
ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  ผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรม   จำนวน   100,000     บาท  ให้ดำเนินการเปิดบัญชี
ธนาคารออมสิน   ภายในเดือนพฤษภาคม   2565  
 3.4 แจ้งผลการทดสอบระดับชาติ  โอเน็ต ประจำปีการศึกษา  2564  
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

วิชา/ ระดับโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับเขตฯ ระดับจังหวัด สพฐ. กระทรวง 

1.คณิตศาสตร์ 48.29 33.66 34.44 35.85 36.83 
2.วิทยาศาสตร์ 34.17 32.23 32.88 33.68 34.31 
3.ภาษาไทย 63.83 46.29 47.42 49.54 50.38 
4.ภาษาอังกฤษ 35.42 31.56 33.42 35.46 39.22 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชา/ ระดับโรงเรียน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับเขตฯ ระดับจังหวัด สพฐ. กระทรวง 

1.คณิตศาสตร์ 22.99 22.24 22.84 24.75 24.47 
2.วิทยาศาสตร์ 30.70 30.21 30.34 31.67 31.45 
3.ภาษาไทย 52.52 48.05 48.12 52.13 51.19 
4.ภาษาอังกฤษ 24.84 27.71 28.39 30.79 31.11 

 
3.5   โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     ตามประกาศของ  สพฐ.  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ/
ทักษะการเรียนรู้   ทักษะชีวิต/ทักษะในการทำงาน   ในช่วงไตรมาสท่ี  3  การพัฒนาโรงเรียน  3 ด้าน      
  1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

2.ด้านส่งเสริมการศึกษา  2.1 ครู   2.2 งบประมาณ  2.3 ด้านส่ือและอุปกรณ์  2.4 ด้านการบริหารจัดการ      
3.ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม    3.1เอกชน 3.2 บ้าน/ชุมชน  3.3  วัด   3.4  รัฐ  3.5 โรงเรียน 
 

3.6 การบริหารงาน   4  งาน  คือ      
1.งานบริหารวิชาการ (ครูสมลักษณ์   ครูมยุรี     ) 



-หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ปี 2560 ,การวัดและประเมินผล การแก้ศูนย์แก้รอ (มยุรี) 
-การทดสอบระดับชาติ   O-NET  ประจำปีการศึกษา  2565   ป.6 และ ม.3  

  -การทดสอบ NTช้ัน ป.3  ( National Test )  
  -การทดสอบ  RT ( Reading Test )     
  -การนำนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” (การเรียนรู้พฒันา 4 H)  Head กิจกรรมพัฒนาสมอง  
Heart กิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  Hand  การ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน  การดำรงชีวิต Health  การพัฒนาผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีเจตคติท่ีดีในการรักษาสุขภาพ 
  -นโยบายการอ่านคล่องเขียนคล่อง  ป.1-ป.6 และระดับมัธยม ได้ดำเนินการทดสอบการอ่านและ
รายงานผลการทดสอบ  4    ครั้ง 
  -   การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ทุกระดับช้ัน ครูและนักเรียนมีการพูด
ทักทายกันอย่างน้อยวันละ 1 ประโภค  เพื่อเป็นการเน้นการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญและลงมือปฏิบัติจริง 
   -ชุมนุมดนตรี – นาฎศิลป์  (โปงลางทับกี่สะออน)   (ครูภานุเดช) 
  -ห้องสมุด และแหล่งค้นคว้าอื่นๆ  ศูนย์ยูโซเน็ต 

- โครงการธนาคารโรงเรียน  พอใจ พอเพียง พอออม โรงเรียนบ้านทับกี่   
 -สมุดออมทรัพย์ สีเหลือง ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 
 -สมุดออมทรัพย์ สีเขียว ของธนาคารโรงเรียนบ้านทับกี่ (อัตราดอกเบ้ีย  2.00  บาท) 
 
2. งานบริหารบุคคล      การปรับเกล่ียตำแหน่ง หลังวันท่ี  10   มิถุนายน   65   
ข้าราชการครู และช่วยราชการ     การเขียนย้ายของข้าราชการครูเขียนได้ปีละ 1 ครั้ง  ช่วงวันท่ี 1-31  มกราคม ของ
ทุกปี  ส่วนผู้บริหาร วันท่ี 1-15  สิงหาคม ของทุกปี    
 
3.งานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนยังใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 (ครูอัญชลี และ ผอ.ศฤงคาร  หล้า
กันหา)   งบประมาณ ประจำปี 2565 
  -งบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา  2565    เงินรายหัว เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ  เงินอาหารกลางวัน   เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  เงินทุนเสมอภาค   เงินนักเรียนพักนอน เงนิอุดหนุน
จาก อบต.อิปุ่ม  เงินบริจาค    
  -ท่ีราชพัสดุ  ลย 662  โรงเรียนเก่า  โรงเรียนได้ส่งคืนให้กับธนารักษ์จังหวัดแล้ว 
  -ท่ีราชพัสดุ ลย 663  โรงเรียนขอรางวัดเพิ่ม   

-ปีงบประมาณ  2566    จะได้รับจัดสรรบ้านพักครูแบบ 20 คูหา   3  ช้ัน แบบพิเศษ/ถนน
คอนกรีต/เครื่องเล่นสนามนักเรียนอนุบาล  

  
4.และงานบริหารท่ัวไป    
   -กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย  บัณฑิตน้อย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนว
ทางการพัฒนาสถานท่ี ห้องเรียน ,(สนามเด็กเล่น,รั้ว) การรับนักเรียนประจำปี 2565 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  (ครูอัญชลี,) 



   -กิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียน  (ครูสมลักษณ์, แพรวพรรณ ) 
   -กิจกรรมนักเรียนพักนอนในโรงเรียน  (ครูณัฐฐาภรณ์) 
   -กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี โครงการเล้ียงไก่ไข่ (ครูพิเชษฐ์) 

-กิจกรรมฝ่ายปกครอง/กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน  ช้ัน ป.4– ม.3  งาน
กิจการนักเรียน ลูกเสือ,กีฬา (ครูพิเชษฐ์, ครูนิธวัฒน์) 

-การนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน   (ครูพิเชษฐ์, ครูนิธวัฒน์) 
-ทรงผมนักเรียน(พิเชษฐ) 
-การแต่งกายนักเรียนประจำวัน  (ครูพิเชษฐ์) 

   -นักเรียนทุน EDF ทุนยุวพัฒน์ และทุนอื่น ๆ  (ครูภัทรนิชา แก้วเสน,) 
   -นักเรียนทุนปัจัยพื้นฐานปกติ  ทุนปัจจัยพื้นฐานพิเศษ(ทุนเสมอภาค กศส.)(ครูมนัญชัย 
             -  การดำเนินโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนท่ี 1/2565  ยกไปวาระท่ี 4 
 3.7  การดำเนินการจัดทำประกันชีวิตหมู่นักเรียนของ โรงเรียน   (ครูอัญชลี) 
3.8 โครงการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา    
3.9 แนวทางป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน แนวทางการนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  (นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร ,ตาเฉย) 
3.10 แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดนักเรียน  ทรงผมนักเรียน    
3.11 การจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี  ประจำปี 2565-2566  ในปีนี้   
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  โครงการอาหารกลางวันภาคเรียนท่ี 1/65 ระดับอนุบาล - ประถม 
มติ. .ให้จ้างแม่บ้านวันละ 2 คน ฯละ300   บาท  และค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง ได้ช่วยคนละ  250   บาท 
4.2  โครงการอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2565 
มติ. ผู้ปกครองสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน คนละ  1550   บาท  

 
ระเบียบวาระที่   5   เร่ืองอื่น ๆ 

1. ฝากผู้ปกครองได้ช่วยให้นักเรยีนอ่านหนังสือในเวลาตอนเย็น 

2. ให้นักเรยีนได้มกีิจกรรมทำช่วยผู้ปกครองอยู่ที่บ้าน  

 

 

(ลงช่ือ)  อัญชล ี แก้วยอ้ย   ผู้บันทึกการประชุม (ลงช่ือ)   ศฤงคาร  หลา้กันหา   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

(นางอัญชล ี แก้วยอ้ย)                                     (นายศฤงคาร   หลา้กันหา) 

  ครู  ค.ศ.3           ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

                              สำเนาถูกต้อง 

                        
        (นายศฤงคาร  หลา้กันหา) 

     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 


