
ระเบียบวาระประชุมผูป้กครองนกัเรียน ระดบัช้ันอนบุาล  
โรงเรียนบ้านกุงชัย 
ครัง้ที่ 2  / ๒๕63   

วันจนัทร์ที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา  08.3๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียน 
…………………………………………………………. 

วาระที่  ๑  เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
๑. โรงเรียนก าหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ วัดบ้านกุง

ชัย  โดยจะมีพิธีท าบุญตักบาตร  พิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายพระพร ถวายราชสดุดี  ร้องเพลงสุดี
ดีมหาราชา  และพิธีไหว้แม่ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

๒. โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  จ านวน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ  4,028,000 บาท ขณะนี้ก าลังก่อสร้าง  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์  
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๓. โรงเรียนก าลังด าเนินการก่อสร้างรั้ว  ขนาด 60 ช่อง ๆ ละ 2.50 เมตร จากการบริจาคของชาวบ้าน 
ศิษย์เก่าและคณะครู  งบประมาณ 190,800 บาท  ขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้าง  ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ได้บริจาคเป็นอย่างสูงยิ่ง  

2.  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านกุงชัย  ณ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกุงชัยเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา  2563  มีข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือนายไพโรจน์  ใจดี  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ               
(ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษา) 
2. ข้าราชการครู จ านวน  10 คน ดังนี้ 
 1. นางสาวอมรรัตน์  พระธานี (คณิต)  ครูผู้ช่วย  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. นายอ านาจ  ต้นโพธิ์(ประถม)  ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 3. นางสาวบุญส่ง  ทนุพันธ์(ประถม) ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 4. นายประสพโชค  ไชยชนะ(เกษตร) ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 5. นางสุวารีย์  โกมลศรี(วิทยาศาสตร์) ครูช านาญการ   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 6. นางอุไร  บุญหลง(โภชนาการ)  ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 7. นางวนิดา  ใจดี (สุขศึกษา)  ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 8. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง(อังกฤษ) ครูช านาญการ  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 9. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์ (คณิต)  ครู ค.ศ.1  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 10. นางสมจิตร  หูวอง(สังคม)  ครูช านาญการพิเศษ ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
3. ครูอัตราจ้าง 
 1. นางสาวมาวารี  ขันติกิจ(ศิลปะ) ครูอัตราจ้าง(งบรร.จ้าง)  ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
 2. นางบังอร  บุญเศษ (รัฐประศาสนศาสตร์)ครูอัตราจ้าง (งบ รร.จ้าง) ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 
 3. นางสาวอุไรวรรณ  อ่อนมิ่ง(อังกฤษ) ครูอัตราจ้าง(งบ สพฐ.จ้าง)  ลาคลอด 
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ  นางสาวอนุสรา  สุทธิเมฆ (ป.ว.ส.)(งบ สพป.จ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน)               
ท าหน้าที่รับส่งหนังสือราชการ  กรอกข้อมูลทั่วไป จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลในระบบอนิเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  และเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ 
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1. 3.  การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา  โดยระดับ

อนุบาลยึดหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560  และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551  ปรับปรุง พ.ศ.2563  รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
  07.40 น. ครูเวรประจ าวันยืนรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 
  08.00 น. เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
  08.30 น. เริ่มเรียนคาบที่ 1  
  11.30 น. นักเรียนอนบุาลพักรับประทานอาหาร  ครูประจ าชั้นเป็นผู้ดูแล 
  12.00 น. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพักรับประทานอาหาร 
    โดยมีครูเวรเป็นผู้ดูแล ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกสถานศึกษา 
  12.30 น. นักเรียนระดับอนบุาลนอนพักผ่อน 
  13.00 น. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเริ่มเรียนในภาคบ่าย 
  14.30 น. นักเรียนระดับอนบุาลตื่นนอน  ท าภารกิจส่วนตัว  นัดหมาย 
  15.00 น. นักเรียนระดับอนบุาลกลับบ้าน   
  16.00 น. นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเลิกเรียน 
  16.30 น. เลิกเวลาราชการ 
4. ตารางสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกุงชัย  มีชั่วโมงสอนอย่างน้อยคนละ 27  คาบ/สัปดาห์  คิดเป็น  5 ชั่วโมง/วัน 
และมีคาบว่างไว้เตรียมการสอนและตรวจการบ้าน ท างานพิเศษ คนละ 2 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน  
1. โรงเรียนต้องจัดให้มีครูประจ าอนุบาลตลอด   
2. เวลาเลิกเรียน  ต้องส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครอง  ห้ามให้นักเรียนกลับบ้านด้วยตนเอง 
3. การจดักิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ไม่ควรให้นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมเพราะยังไม่มีความพร้อม 
4. การส่ือสารกับผู้ปกครองนักเรียนควรใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก และใช้ไลน์กลุม่ KC อ.2 
5. หากโรงเรียนได้รับการบรรจุครูใหม่ ขอให้บรรจุครูเอกอนุบาล 
       เลิกประชุม 10.30 น. 


