
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดสระแก้ว 
ประจ าเดือน ครั้งที่ 4 /2565 

วันศุกร์ที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
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กล่าวเปิดการประชุมเวลา.........19.00 ..........น.  
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน.....................คน 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ จากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2565  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  (โดย  รองฯ รพีพรรณ  ผินกระโทก) 

1.1 รับการนิเทศ จากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2565  
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…………........................................................................................................................................... ....................... 

1.2 การเตรียมความพร้อมการใช้ โปรแกรม ปพ.5 ปีการศึกษา 2565 
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ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  (โดย รองฯ ศุภากร  ชุ่มขุนทด) 

1.1 ............................................................................................................................. .......................... 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (โดย รองฯ นิรมล  พงษ์เสดา) 

1.1 การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสระแก้ว วันที่ 9 มิถุนายน 2565  เวลา 16.00 น. 
โดยมหีวัหน้างาน หัวหน้าสายชั้น เป็นกรรมการสมาคมโดยต าแหน่ง และร่วมถ่ายภาพเวลา 14.00 น.  
 1.2 การจัดส่ง นมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565  

ได้มีการจัดส่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยได้แจ้งให้ผู้จัดส่งได้ด าเนินการซ่อม รายห้องตามท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะครูแล้ว ดังนี้  

1.ป.5/7 ถังรั่ว 
2.ป.5/4 ถังรั่ว  
3. ป.1/1 ถังรั่ว 
4. ป.4/5 ถังรั่ว 
5. อนุบาล 3/5 ไม่ใส่น้ าแข็ง 
6 ป6/7 ถังนมไม่มีจุกปิดถัง 
7. ป.3/6 จ านวนนักเรียน  42 คน จัดสรรนมไม่ครบ 
8. ป.5/8 ถังรั่ว  

หากมีห้องใดมปีัญหาเกี่ยวกับถังนม หรือการขนส่งนม ให้แจ้งเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทั่วไป 
1.3 การส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีน เข็ม 3 ส าหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป ตามความสมัครใจ (ยังไม่

ก าหนดวันฉีด) ให้สายชั้นกรอกข้อมูลตามลิ้งค์



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhncbF04kDUpxcWQYtJoRaaSAuiYYwrf
LkJzPhBASlA/edit#gid=0 เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียน 

 1.4 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ขอให้หัวหน้าสายชั้น ตรวจสอบจ านวนและข้อมูลนักเรียนในไดร์ท ให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้งาน DMC เตรียมข้อมูลเพ่ือยืนยันในระบบ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
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รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดสระแก้ว 
ประจ าเดือน ครั้งที่ 4 /2565 

วันศุกร์ที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 

……………………………………………………………………………………………………. 
ประธานการประชุม  นายเสรี   เจริญกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว   
กล่าวเปิดการประชุมเวลา  09.30  น.  
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน.....................คน 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 1. จ านวนนักเรียนปัจจุบัน 2114 คน 
 2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2565 จ านวน 62 คน ฝากครูพ่ีเลี้ยงดูแล 
 3. เงินค้างท่อปี 2564 
 4. การเลื่อนเงินเดือนครูพ่ีเลี้ยง ลูกจ้าง รอบท่ี 2 ผ่านการอนุมัติจาก กพฐ. รอด าเนินการ 
 5. การติดตั้งอินเตอร์เน็ต 

6. จ านวนนักเรียนที่ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ท าให้ทุกโรงเรียนมีจ านวนนักเรียน
น้อยลง  
 7. เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงท าให้นักเรียนลดลง นักเรียนย้ายไปเรียนใกล้บ้าน เกิดจากปัญหาการ
เดินทาง 

8. ขอบคุณคณะครูในการร่วมประชุมเตรียมความพร้อม 13 – 15 พ.ค. 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ 
9 ชมคลิปวีดิโอความเป็นครู ข้อคิดที่ได้จากการดูคลิป สะท้อนความคิด การสอนด้วยจิตวิญญาณของ 

ความเป็นครู 
           10. การน าเสนอนโยบายจุดเน้น สพฐ., สพป.นครราชสีมา เขต 1 , โรงเรียน , แนวทางการพัฒนา
โรงเรียน 4 งาน , กิจกรรมโดดเด่น แผนปรับปรุงปี 2565  ห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 
learning center อนุบาล เพื่อรองรับปี 2565 
            11. น าเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน โครงการโรงเรียน เพื่อประกอบแผนพัฒนางบ
ปี 2565 จุดเน้นผู้เรียน 
            12. กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา 21 – 22 พ.ค. 2565 (ท าความสะอาดระเบียง อาคารเรียน) 
            13. การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

มติที่ประชุม    รับรองในหลักการ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 



ผู้อ านวยการเสรี เจริญกลาง 
1. สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน ฝากเน้นย้ าการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 2. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  
  น าเสนอนโยบาย แนวปฏิบัติ ปี 2565  แผนงานปี 2565 รางวัลที่ได้รับจากการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
  2.1 ห้องเรียน อาคาร ความสะอาด 
  2.2 จ านวนนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 
  2.3 ใบเสร็จชุดนักเรียน ชื่อร้านที่เสนอขายกับทางโรงเรียน ส่งเอกสารให้เรียบร้อย 
  2.4 นมโรงเรียน การจัดเตรียมลังนม 
  2.5 มาตรการโควิด การเตรียมอุปกรณ์เครื่องวัด การคัดกรองนักเรียน แผนเพชิญเหตุ การ
ประเมิน Thai Stop Covid 
  2.6 การเตรียมความพร้อมของครู บุคลากรในการเปิดเรียน 
 3. งานบุคคล ผอ. ได้ขอโควตา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เพ่ิม เพื่อปรับเลื่อนเงินเดือนให้ตามความ
เหมาะสม ตามเม็ดเงินที่ขอเพ่ืมเติมจาก สพป.นครราชสีมา เขต 1 เดิม สพป.นครราชสีมา เขต 1 ให้ส ารอง 1 
คน แต่ ผอ.ขอดูแลบุคลากรครูในโรงเรียน โดยฝ่ายบุคคลจะแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนต่อไป 
 4. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมการเพ่ือประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ก าลังรอเตรียม
ความพร้อม สถานการณ์โควิด เพื่อให้แจ้งข้อมูลได้ครบ สพดวก รวดเร็ว รอกพหนดการ ประมาณหลังวันที่ 10 
มิถุนายน 2565  
 5. กิจกรรมทัศนศึกษา คณะครูโรงเรียนวัดสระแก้ว 2 คืน 1 วัน ( 2 – 3 มิ.ย. 2565) 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเลี้ยงส่งครูเกษียณ 5 ท่าน 
2. ก าหนดการณ์ตามก าหนด เดินทาง เวลา 04.00 น. รายละเอียดต่างๆ งานบุคคล

จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

งานวิชาการ  (โดย รองฯ รพีพรรณ  ผินกระโทก)  
ครูสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์ 

1. แจ้งผลการสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET 
2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 40 ให้ครูติดตาม การสอบ 

นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มใส่ใจ เข้าเรียนปรับพื้นฐานความรู้และเป็นการทดสอบระดับชาติ 
เพ่ือไปฉุดคะแนนการสอบ 

3. การสอนซ่อมเสริม จะเปลี่ยนชื่อ ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียน ลงในตารางสอน 
4. การท า PA ของครู โดยใช้สมรรถนะส่งในแผน เพ่ือรองรับการนิเทศ ใส่ลงในแผน สมรรถนะลงในแผน 
5. การปรับพื้นฐานทั้งระบบ โดยใช้วิชาพ้ืนฐานปรับพ้ืนฐานของนักเรียน 
6. กิจกรรมแนะแนว ส่งเสริมให้ครูได้เน้นความส าคัญและแนะแนวนักเรียน 
7. กิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทย เน้น ป.1-3 เข้าไปเรียนในชั่วโมงพิเศษ โดยจัดชั่วโมงเพ่ือไปเรียนห้อง

ดนตรีไทย 
ผอ.เสรี เจริญกลาง 

1. ฝากการพัฒนางานวิชาการ 
2. เตรียมเงินสนับสนุน นักเรียนสอบ RT, NT, O-NET 
3. เตรียมการแข่งขันศิลปะหัตกรรม งานวิชาการ ปี 2565 
4. วันที่ 17 พ.ค. 2565 คณะจาก สพป.นครราชสีมา เขต 1 จะเข้ามาทดสอบนักเรียน คัดกรองการ

อ่าน-เขียน-คิดเลข ของนักเรียน โดย ศน. เป็นผ็ทดสอบ 



 
งานงบประมาณ (โดย รองฯ ศุภากร ชุ่มขุนทด) 

1. ผู้ปกครองโอนเงินช าระค่าเทอมเข้ามาโดยยังไม่ส่งสลิปการโอนเงิน ฝากครูประจ าชั้นรีบส่งสลิป  
การโอนเงินที่ฝ่ายการเงิน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ปกครอง ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ ในการช าระ
เงิน ขอบคุณครูประจ าชั้น 

2. การเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ เพ่ือต่ออายุกรมธรรม์ ภายใน 17 พ.ค.2565 (ต่อรายปี) ให้ทันก่อน 
เปิดเทอม ยอดเครมประกันปี 2565  (8,000 บาท / ครั้ง) เพ่ิมจากเดิม 6,000 บาท 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน (อนุบาล 100 บาท , ประถม 195 บาท) ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ 
เรียบร้อยแล้ว  จะจัดส่งให้สายชั้น 15 พ.ค. 2565  

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ขอให้แจ้งผู้ปกครอง ให้ไปใช้สิทธิ์ ภายใน 17 พ.ค. 2565  ณ ร้านในเครือ 
ของโรงเรียน 

5. ฝากครูประจ าชั้นติดตาม สลิปการโอนเงินของผู้ปกครองนักเรียน ให้รีบส่งฝ่ายการเงิน ตาม 
ระเบียบทุกรายการ 
ผอ.เสรี เจริญกลาง 

1. งานงบประมาณ มีการสรุปแผน ปี 2564 และเสนอแผน ปี 2565 ตามคณะการประชุมกรรมการ 
สถานศึกษา เรียบร้อยแล้วโดยมีการท าในรูปคณะกรรมการ สามารถใช้ เบิก-จ่าย งบ ได้ในวันที่ 17 พ.ค. 2565 
เป็นต้นไป 

2. การประมูล สหกรณ์ร้านค้า ได้ปรับรูปแบบเป็นการประมูล เริ่มภาคเรียนที่ 1/2565 
 

งานบุคคล (โดย นางนวลตา จันทุมา) 
ผอ.เสรี เจริญกลาง 

1. แนะน าครูย้ายมาใหม่ คือ นางสาวนิตยา  อามาตย์ ครูช านาญการ ย้ายมาจากโรงเรียนประชา 
สามัคคี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 17-20 พ.ค. 2565  

2. การประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม วันที่ 26 พ.ค. 2565 จ านวน 2 ท่าน  
- ครูภคมน มณีเนตร 
- ครูภัณทิรา เบิกขุนทด 

3. การประเมิน ว21 ให้ส่งภายใน 30 กันยายน 2565 จ านวน 5 ท่าน 
- ครูอนุวัฒน์  ศรีสระน้อย 
- ครูรัฐพร  บัณฑิต 
- ครูนาตยา  อินดี้ 
- ครูพรพิมล  จ้อยอินทร์ 
- ครูปารตี  จอห์นสัน 

4. การประเมิน ว 17 เพิ่มเติม เตรียมเอกสารให้พร้อม 
5. การรับรองเงินเดือนใหม่ สามารถเซ็นรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบุคคล หลังเลิกประชุม 

 
งานบริหารงานทั่วไป (โดย รองฯ นิรมล พงษ์เสดา) 

1.  ตามมาตรการโควิด ขอให้ครูส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและตรวจ ATK ก่อนมาเรียน 
2.  ขอความร่วมมือแม่บ้าน ลูกจ้าง ครูพ่ีเลี้ยง ช่วยท าจุด ร่วมกับครูพศิน วันนี้เวลา 13.00 น.  
     วนัที่ 14 พ.ค. 2565 มีการพ่นยากันยุง ยาฆ่าเชื้อ ครูท่านใดต้องการพ่นยากันยุง ให้แจง้ครูพรพิมล  
3.  การเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
4.  การเปิดเรียน ของ นักศึกษาฯ ให้มาช่วยเวรรับนักเรียน เปิดเทอมวันแรก  ขอให้นักศึกษาฯ มา 



ยืนรับนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง ป.6 ผอ.ขอพบปะนักเรียนในวันที่ 17 พ.ค. 2565 
5.  การลงข้อมูลนักเรียน ผ่านไดร์ นักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้าออก 
6.  การจอดรถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาฯ โดยจอดฝั่งโบสถ์ ด้านขวา จิดบริเวณท่ีจัดให้ เพ่ือ 

ความสะดวกและความเป็นระเบียบในการจอดรถ ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฝากครูพ่ีเลี้ยงแจ้งนักศึกษา) 
7. ขอความร่วมมือย้ายป้ายหน้าห้องเรียน ให้ตรงกับห้องเรียน ผังห้องเรียน 
8. ให้เขียนจ านวนนักเรียน ห้องเรียน ติดไว้ที่หน้าห้องเรียน เพื่อจัดสรรนมส่งให้ถูกต้องตาม 

ห้องเรียน 
 9. ขออนุญาตจ้าง นักศึกษาฯ มาช่วยงาน รองฯนิรมล เพื่อท าผลงานช านาญการพิเศษ และขอ
ความอนุเคราะห์การเตรียมงาน  ช านาญการพิเศษ ต่อไป 
ผอ.เสรี เจริญกลาง 

1. การติดตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียง จะเริ่มติดตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2565  
2. ประสานต ารวจจราจร เปิดเทอม 
3. การติดตั้งป้ายวันเกิด พระราชินิ 
4. การเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ตัดต้นไม้ เทศบาลจะมาตัดให้ 

  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 

 



รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดสระแก้ว 
ประจ าเดือน ครั้งที ่3 /2565 

วันศุกร์ที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 

……………………………………………………………………………………………………. 
ประธานการประชุม  นายเสรี   เจริญกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว   
กล่าวเปิดการประชุมเวลา  08.30  น.  
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  98  คน 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 แสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต. ทวิชัย  ละอองเอก  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว  สอบ
เลื่อนต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ที่  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
41  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  อ าเภอสนามชัย
เขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.2 แสดงความยินดีกับ  ครูพุทธา  สมสันเทียะ  ได้รับรางวัลครูผู้น าต้นแบบการจัดการเรียนรู้              
วิชาพุทธศาสนาโดยพุทธสันติวิธิ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี  2564     

1.3 แสดงความยินดีกับครูกัญญาพิมพ์   ดุษฎีนิศากร  คลอดลูกชาย   
1.4 แสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนที่ 2/2564 
1.5 แสดงความเสียใจกับการสูญเสียพ่ีชาย รองฯรพีพรรณ ผินกระโทก  
1.6  แสดงความยินดีกับคณะครู ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 

จ านวน 5 คน วันที่ 4-5 มี.ค. 2565   
1.7  ขอบคุณคณะกรรมการนิเทศห้องเรียน  เยี่ยมห้องเรียนแบบกัลยาณมิตร 
1.8  ขอบคุณกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย  ภาค ค. เมื่อวันที่  21-22  มีนาคม  2565   

ณ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา   
1.9 ขอบคุณคณะครูทุกสายชั้น  ในการดูแลนักเรียนและอ านวยความสะดวกผู้ปกครอง             

ในการฉีดวัคซีนทุกสายชั้น 
1.10  ขอบคุณวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมการคิดวิเคราะห์ฯ เมื่อวันที่  23-24  มีนาคม  2565    

ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดสระแก้ว   
1.11  ขอบคุณครูผู้ช่วย 3 คน เข้าอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วย โรงเรียนสุขานารี วันที่ 21-22 มี.ค.2565 
1.12  ขอบคุณคณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ  ครูบุญเรือง  วารายานนท์  ข้าราชการครูบ านาญ

โรงเรียนวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  ณ  วัดหนองไผ่  ต. โพธิ์กลาง  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

-รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ไม่มี- 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ผู้อ านวยการเสรี เจริญกลาง 
1. ผอ. เป็นกรรมการตัดสิน  Obec  Award  ระหว่างวันที่  28  มีนาคม  2565 - วันที่  1  

เมษายน  2565  ณ  จังหวัดนครนายก 
2. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบ RT ได้คะแนนเต็ม 100 จ านวน 3 คน 
3. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT วิชาคณิตศาสตร์  ได้  100  

คะแนนเต็ม  จ านวน  4  คน  และวิชาภาษาไทย  ได้  100  คะแนนเต็ม  จ านวน  5  คน 
4. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การสอบ O-NET ได้คะแนนสูงกว่า

ระดับประเทศทุกวิชา และวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 1 คน 
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ O-NET  
- ด.ช.เอกประภู เคี่ยมนอก  วิชาภาษาไทย    94  คะแนน 
- ด.ช.สิรภพ แปวกระโทก วิขา คณิตศาสตร์   93.5 คะแนน 
- ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรแสน วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70  คะแนน 
- ด.ญ. อริสรา เจริญกลาง วิชา ภาษาอังกฤษ  100 คะแนน 
5. การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2565  ห้องเรียนพิเศษ  (รอผลสอบห้องเรียนปกติ  วันที่  26  มีนาคม  2565) 
6. การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประเภทโควต้า 

ความสามารถพิเศษ  โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 
 
งานวิชาการ  (โดย รองฯ รพีพรรณ  ผินกระโทก)  

1. ขอความร่วมมือคณะครูส่ง SAR  รูปแบบ File PDF  เพ่ือจัดท ารายงานประกันคุณภาพต่อไป 
2. ขอความร่วมมือคุณครูส่งรายงานโครงการเป็น File  PDF  เพ่ือจัดท ารายงานประกันคุณภาพของ

โรงเรียน 
3. ขอความร่วมมือคุณครูส่งคะแนนภายใน  28  มีนาคม  2565  เพื่องานทะเบียนน าไปกรอกข้อมูล

ใน Schoolmis 
4. การส่ง file sar และรายงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ส่งใน google form ที่จะจัดส่งให้ใน

ล าดับต่อไป 
 
งานงบประมาณ (โดย รองฯ ศุภากร ชุ่มขุนทด) 

1. การเก็บเงินคา่ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 200 บาท (วงเงินเครม 8,000 บาท) 
แจ้งครูประจ าชั้นรวบนวมเงินส่งภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565 

2. แจ้งให้สายชั้นส่งไฟล์ชื่อนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มายังครูอนุวัฒิ ภายใน 30 มี.ค.65 
3. เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับปฐมวัย คนละ 300 บาท ระดับประถม คนละ 360 บาท 

ผู้ปกครองสามารถซ้ือและน าใบเสร็จที่ถูกต้องมาเบิกได้ที่ฝ่ายการเงิน 
หรือ ผุ้ปกครองสามารถไปซื้อที่ร้าน อ.พานิช 2 ,ร้านลี้เจริญ , ร้านพัฒนาภรณ์ ได้โดยจ่ายเงินส่วนเกินจากท่ีรัฐ
สนับสนุน 

4. เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับปฐมวัย คนละ 100 บาท ระดับประถมศึกษา คนละ 195 
บาท ขอให้สายชั้นแจ้งรายการที่จะซื้อ ส่งภายใน 31 มี.ค.65 ที่ฝ่ายการเงิน 

5. การส่งเอกสารการรับเงินอาหารกลางวัน ประจ าเดือน มี.ค.65 ภายในวันที่ 30 มี.ค.65 
6. ติดตามการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าปี 2564 ฝากครูประจ าชั้นทุกห้องด าเนินการติดตาม 

 



งานบุคคล (โดย รองฯทวิชัย ละอองเอก) 
6. แสดงความยินดีกับ รองฯทวิชัย ละอองเอก เข้ารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 41 

อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
7. การขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปี  2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1  ขอให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ  เนตรนารี  ที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น
ต่อสถานศึกษา  ครอบครัวหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เสนอขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปี  
2565  โดยรวบรวมประวัติผลการปฏิบัติงานของลูกเสือ  เนตรนารีแต่ละคน  และแบบรายงานส าหรับขอเข็ม
ลูกเสือฯ  ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  ภายในวันที่  25  พฤษภาคม  
2565   

8. การต่อใบประกอบวิชาชีพครู   
9. แจ้งก าหนดการยื่นภาษี ปี 2564 จะครบก าหนดในวันที่ 31 มี.ค. 2565  
 

งานบริหารงานทั่วไป (โดย รองฯ นิรมล พงษ์เสดา) 
1. การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน 
2. การฉีดวัคซีน นักเรียนชั้นอนุบาล  
3. รายงานเงินคงเหลือ ที่ขอรับบริจาคจากคณะครู เพ่ือช่วยงานผ้าป่าโรงเรียนต่างๆ  

ยอดรับบริจาค 2,328  บาท  
1. ผ่าป่าโรงเรียนบ้านบึงสาร    จ านวน 1,000 บาท 
2. ผ้าป่าโรงเรียนบ้านโคกสูง    จ านวน 1,000 บาท  
3. ผ่าป่าโรงเรียนบ้านสลักได    จ านวน..............บาท 

คงเหลือ  ณ วันที่ 1 มีนาคม  2565 จ านวน 328 บาท 
4. ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
ชั้นอนุบาลปีที่  2    

ห้อง จ านวนเต็ม มาสมัคร/ 
มอบตัว เพิ่มเติม 

หมายเหตุ 

E.I.P. 25 25 ครบ 
โครงการ E.I.P. 30 - ยกเลิก 
ปกต ิ 90 75 รับเพิ่มได้ 20 คน 
รวม 145 100 รับเพิ่มได้ 45 คน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   
ห้อง จ านวนเต็ม มาสมัคร/ 

มอบตัว เพิ่มเติม 
หมายเหตุ 

I.E.P. 30 22 รับเพิ่มได้ 8 คน 
โครงการ I.E.P. 40 36 รับเพิ่มได้ 4 คน 
S.M.E. 40 40 ครบ 
ปกต ิ 200 142 รับเพิ่มได้ 58 คน 
รวม 310 240 รับเพิ่มได้ 70 คน 

ข้อมูล ณ  วันที่  24 มีนาคม 2565    
 
 



5. การรับนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน ระดับชั้น ป.2 - ป.5  
ได้ด าเนินการทดสอบนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ฝ่ายวิชาการ ได้จัดหา
ข้อสอบในปี 2565 เพื่อด าเนินการทดสอบนักเรียนต่อไป 

6. การคละนักเรียนใหม่ในแต่ละสายชั้น ปีการศึกษา 1/2565 ขอความอนุเคราะห์ หมายเหตุ      
หลังชื่อ นักเรียน ว่าย้ายมาจากห้องใด เพื่อความสะดวกในการลงข้อมูล DMC และส่งไฟล์รายชื่อ นร.ปัจจุบัน 
มาท่ีงาน บริหารทั่วไป เพื่อด าเนินการเช็คจ านวนในการรับนักเรียน 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ผู้อ านวยการเสรี เจริญกลาง 
1. การปิด – เปิด ภาคเรียน 
2. การทัศนศึกษาของคณะครูโรงเรียนวัดสระแก้ว 
3. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
- วันที่ 27 มี.ค.2565 โรงเรียนบ้านบึงสาร 

 

เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
นางธัญพร   ศรีตาแสน จดรายงานการประชุม 

      นายเสรี   เจริญกลาง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 


