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โรงเรียนบ้านป่าแดง 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

สังกดั สำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  3 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย   จ.เชียงราย 

คร้ังที่ 01 /  2565 
วันพุธ ที่  18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.256๔    ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1     ขอบคณุ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ในการให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาโรงเรียนให้คงอยู่คู่ ชุมชนเขตบริการ เป็น   “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 

1.2 มาตรการการดูแล  และ ป้องกัน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรค โควิด  -19     
ของโรงเรียนบ้านป่าแดง  6+6+7  การคัดกรองนักเรียน / การสวมแมส / การล้างมือ / การเว้นระยะห่าง 

1.3 การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 / 2565  ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรค  
โควิด - 19 ของโรงเรียนใช้  การเรียนการสอน  แบบ  ON Site / ON Line / ON hand     
           1.3    การดำเนินการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยได้รับงบสนับสนุน จากทางองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะช้าง คนละ 21 / คน เฉพาะนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ดำเนินการจัดจ้าง  แม่ครัว  จำนวน  3  คน  เป็นผู้จัดทำอาหาร  เบิกเป็นสัปดาห์ 
           1.4   โรงเรียนกำหนดการแต่งกาย ของนักเรียน ในแต่ละวัน เพ่ือความเป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อยในการ
แต่งกาย 

1.5   การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565   
กับบริษัท  สยามสไมล์  โบรกเกอร์     อัตรา 170 / คน    

ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ +  ใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลออกให้ หรือ ค่าชดเชย ไม่เกิน 5,000  บาท 
หรือ เบิกค่าชดเชย  ในตำบล  ครัง้ละ  100  บาท  โรงพยาบาล  ครั้งละ  300  บาท 
 ค่าชดเชย นอนโรงพยาบาล   คืนละ  500  บาท 
 เสียชีวิต ทั่วไป  50,000  บาท เสียชีวิตโดยความคุ้มครองของโรงเรียน เพ่ิมเป็น  2  เท่า 

1.6   การเยี่ยมบ้านนักเรียน  และการดูแลนักเรียน   ปีการศึกษา 256๕ ขอดำเนินการเป็นการเยี่ยม  
แบบออนไลน์ ผ่านสื่อ ทางไลน์ส่วนตัว และไลน์กลุ่ม 
          1.7   รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 
 RT   นักเรียนชั้น ป. 1 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน   สูงกว่าระดับประเทศ 
 NT   นักเรียนชั้น ป. 3 ความสามารถด้านการอ่านเขียน และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล สูงกว่า
ระดับประเทศ 
 O-NET   นักเรียนชั้น ป.6 วัดและประเมินผล 4 สาระหลัก สูงกว่าระดับประเทศ 
 O-NET   นักเรียนชั้น ม.3 วัดและประเมินผล 4 สาระหลัก สูงกว่าระดับประเทศ 
          1.8   รายงานผลการดำเนินการฝากเงินออมทรัพย์ ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการดำเนินการ ฝากเงิน
ออมทรัพย์นักเรียน ปีการศึกษา 256๕ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย 

1.9 การพัฒนาอาคารสถานที่ ของโรงเรียน  ในรอบปีที่ผ่านมา 
1) ปรับปรุงประตทูางเข้า - ออก     
2) ทาสีรั้วโรงเรียน 
3) ปรับปรุง  ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่ 10  
4) ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  นักเรียน ชั้น ป. 1 – 3 
5) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  อาคารเรียนมัธยม และอาคารเรียนดนตรี 



6) ปรับปรุง  ระบบอินเตอร์เน็ต  / กล้องวงจรปิด ในโรงเรียน 
7) ปรับปรุง ระบบงานสารบรรณ  และงานทะเบียน 

1.10 การจ่ายเงินเรียนฟรี  เรียนดี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  ปีการศึกษา  2565  มี 375  คน 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ รวม หมายเหตุ 

ปฐมวัย 44 100 300 400  
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 214 195 360 555  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 117 210 450 660  
รวม 375     

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการประชุม   ครั้งที่ 3 / 2564  วันที่  7  มิถุนายน   2564   
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา      
4.1  งานบริหารงานวิชาการ  (ครูกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์   หัวหน้าฝ่ายงาน ) 
 โรงเรียนบ้านป่าแดงมีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 1. รายวิชาพ้ืนฐาน 
 - ภาษาไทย 
 - คณิตศาสตร์ 
 - วิทยาศาสตร ์
 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - การงานอาชีพ 
 - สุขศึกษาและพลศึกษา 

- ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รายวิชาเพ่ิมเติม 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การป้องกันการทุจรติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 รายวิชาเพ่ิมเติม 
- วิชาหน้าที่พลเมือง ได้นำมาบูรณาการกับรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- รายวิชาเส้นสีพื้นฐาน  
ในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ประสานกับทางวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มาสอน

หลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ซ่ึงเป็นหลักสูตร 75 ชั่วโมง โดยเน้นการสอนในเรื่องทักษะอาชีพ
ให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้นำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
4.2  งานบริหารงานนโยบายและแผน  (ครูสุภาพรรณ  ยวนมาลัย  หัวหน้าฝ่ายงาน)  
 โรงเรียนบ้านป่าแดงได้รับงบประมาณสนับสนุนรายหัวของนักเรียน 
 - ระดบัชั้นอนบุาล 1,700 บาท / คน 
 - ระดับชั้นประถมศึกษา 1,900 บาท / คน 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3,500 บาท / คน 
 งบเรียนฟรี 15 ปี 



 งบอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
 - ระดับชั้นประถมศึกษา 500 บาท / คน 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1,500 บาท / คน 
 พิจารณาจากนักเรียนทีม่ีฐานะยากจน 
4.3   งานบริหารงานทั่วไป  (ครูอมัภา  ตุ่นหนิ้ว   หัวหน้าฝ่ายงาน) 

ทางโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ขอขอบคุณทางชุมชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าแดง   
4.4  งานฝ่ายบริหารบุคคล    (ครูวรวุฒ ิ ทาแกง   หัวหน้าฝ่ายงาน) 
 -   จำนวนครู บุคลากร โรงเรียนบ้านป่าแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 2๖ คน 
ข้าราชการครู  19  คน   อัตราจ้าง ของเขตพ้ืนที่  3  คน   อัตราจ้าง งบบริจาคฯ  4   คน  

- จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2565 จำนวน 375 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
5.1   การขออนุมัตคิณะกรรมการสถานศึกษาในการขอบริจาคเงินจากผู้ปกครอง ตามมติ   
ครั้งที ่1/2565  วันที่  18  พฤษภาคม   2565  ดังนี้ 
 เงินค่าจ้างครู    300 บาท / ภาคเรียน  (600 / ปี )   
 เงินค่าน้ำดื่มสะอาด   100  บาท / ปี      ครูอุทิศ 
 เงินค่าประกันอุบัติเหตุ   170   บาท / ปี     ครูสายสมร 
 ค่าอาหารนักเรยีนมัธยม   400  บาท / เดือน  ภาคเรียนละ 2,000  บาท 
 (ตามความสมัครใจ)   ครูกรรณิการ์  ผู้รับผิดชอบ 
 ค่าลงทะเบียน เรียนวิชาชีพ  ระดับมัธยมศึกษา 85 บาท / ภาคเรียน 
5.2    การขออนุมตัิ  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ปีการศึกษา 2565  (ครูกรรณิการ์) 
 -  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีความเห็นชอบอนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
5.3    นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ปีการศกึษา  2565 - 2568     
การขออนุมัติ  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2565  (รองชริน /ครสูุภาพรรณ) 
 -  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 
5.4    ในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนได้วางแผนจะปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้ 
  1) สร้างกันสาดข้างห้องพยาบาลเนื่องจากมีน้ำซึมเข้าผนัง 
 2) สร้างโรงจอดรถจักรยานนักเรียนขา้งสนามฟุตบอล 
 3) เทพ้ืนลานหน้าอาคารมัธยม สำหรบันักเรียนนั่งทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5    ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นี้จะเป็นวันครบรอบ 84 ปี โรงเรียนบ้านป่าแดง ทางโรงเรียนขอมติที่ประชุม       
ในการจัดทำเสื้อฉลองครบรอบ 84 ปี โรงเรียนบ้านป่าแดง จำนวน 500 ตัว เพ่ือนำเงินมาจัดทำทางเชื่อมจากโดมไป
โรงอาหารสำหรับกันแดดกันฝนให้กับนักเรียน (ดังภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุม  เวลา 21.00 น.  

 
 
 


