
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖5

...................................................

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการใน
เรื่องหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ดังนี้

๑. นายทวีพล ขาวเผือก ผู้แทนชุมชน
๒. นายวิเชียร พลภักดี ผู้แทนชุมชน
๓. นายเชวงวิทย์ สาคร ผู้แทนผู้ปกครอง
๔. นางสาวจารุณี พลภักดี ผู้แทนผู้ปกครอง
๕. นางสาวณัฐิญา คาโส ผู้แทนครู
๖. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ผู้แทนครู

7. นายศุภชัย เรืองเดช ผู้แทนครู
8. นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ผู้แทนครู

9. นางอังคณา แก้วเมือง ผู้แทนครู
10. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ผู้แทนครู

11. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ผู้แทนครู
12. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ผู้แทนครู
13. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ผู้แทนครู
14. นายอนุพงษ์ ทิวคง ผู้แทนนักเรียน
15. นางสาวกัญชพร ธาระมนต์ ผู้แทนนักเรียน

มีหน้าท่ี ๑) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
๒) ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ

สถานศึกษา
๓) ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินท่ีเหลือจากการดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนและเงินกิจกรรม

พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา

๔) ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการจัดซ้ือ
หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน



ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ลงชื่อ

(นางผกา สามารถ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา



ประชุมครั้งที่ 1/2565
วันอังคาร ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด โรงเรียนพนมศึกษา
เวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม
นางผกา สามารถ

ผู้ร่วมประชุม
ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางงามพรรณ ธิปัตย์
ทวีพล ขาวเผือก
นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล
นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน
นางสาวณัฐิญา คาโส
นายศุภชัย เรืองเดช
นายวิเชียร พลภักดี
นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย
นายเชวงวิทย์ สาคร
นางสาวจารุณี พลภักดี
นางสาวเรวดี ศรีขาว
นางอังคณา แก้วเมือง
นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์
นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์
นางสาวกัญชพร ธาระมนต์
นายอนุพงษ์ ทิวคง

รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยาศาสตร์
หัวหน้าวิชาการ
คณิตศาสตร์
ผู้แทนชุมชน
ภาษไทย/งบประมาณ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
การงาน
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
ผู้แทนนักเรียน
ผู้แทนนักเรียน



ประชุมครั้งที่ 1/2565
วันอังคาร ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด โรงเรียนพนมศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
1.1 ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายปีการศึกษา2565

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการในเรื่อง
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบการเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ หารศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคระกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติ จึงขอแต่งตั้งคระกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ดังนี้

1. นายทวีพล ขาวเผือก ผู้แทนชุมชน
2. นายวิเชียร พลภักดี ผู้แทนชุมชน
3. นายเชวงวิทย์ สาคร ผู้แทนผู้ปกครอง
4. นางสาวจารุณี พลภักดี ผู้แทนผู้ปกครอง
5. นางสาวณัฐญา คาโส ผู้แทนครู
6. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ผู้แทนครู
7. นายศุภชัย เรืองเดช ผู้แทนครู
8. นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ผู้แทนครู
9. นางอังคณา แก้วเมือง ผู้แทนครู
10.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ผู้แทนครู
11.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ผู้แทนครู
12.นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ผู้แทนครู
13.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ผู้แทนครู
14.นายอนุพงษ์ ทิงคง ผู้แทนครู
15.นางสาวกัญชพร ธาระมนต์ ผู้แทนครู

โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดังนี้
1.ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
2.ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถาศึกษา
3.ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนของสถานศึกษา
4.ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองการจัดซื้อหนังสือ

เรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2 การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา

2565 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องท่ัวไป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับสมัครในวันท่ี 9-13 มีนาคม
2565

ซ่ึงจะได้รับสมัครไปห้องเรียนทั่วไปสมัคร 134 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สมัคร 140 คน



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว
-
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

3.1 ค่าหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 2565 มีงบประมาณค่าหนังสือเรียน ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การจัดซ้ือหนังสือเรียน

ข้ันตอนในการดําเนินการคัดเลือกหนังสือ
1. ครูประจําวิชาคัดเลือกหนังสือเรียนจากสํานักพิมพ์ต่างๆ ที่อยู่ ในฐานะข้อมูลบัญชีกําหนดส่ือการ

เรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ฝ่ายวิชาการรวบรวมรายการหนังสือทั้งหมด และประมาณค่าใช้จ่ายซึ่งค่าหนังสือเกินงบที่ได้รับ

การจัดสรร จึงต้องพิจารณา ยอดหนังสือในแต่ละระดับชั้นในอยู่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3. นําเสนอรายการหนังสือทั้งหมดต่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปละร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

หนังสือเรียนอีกครั้งตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ

5.1 ครูอังคณา ได้เสนอใหจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาภาษาจีนเน่ืองจากครูผู้สอนมีความจําเป็นใน
การใช้หนังสือเรียนในการสอน

5.2 ท่านผู้อํานวยการเห็นความสําคัญของการใช้หนังสือภาจีน จึงให้ข้อเสนอว่าจะจัดหางบประมาณ
ในการจัดซ้ือหนังสือภาจีน แต่อาจจะต้องขอความร่วมมือ จากผู้แชปกครองด้วย เนื่องจากเป็นรายวิชาเพิ่มเติม

5.3 คุณเชวงวิทย์เห็นด้วยกับการจัดซ้ือหนังสือเพิ่มเติม แต่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่สะดวกใน
งบประมาณส่วนนี้

ระดับช้ัน มูลค่าหนังสือต่อชุด

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

880 บาท / คน / ปี
921 บาท /คน / ปี
996 บาท /คน / ปี

1,384 บาท /คน / ปี
1,326 บาท /คน / ปี
1,164 บาท /คน / ปี



ลงชื่อ รุจิรา อ่อนแก้ว
(นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว)

(ผู้บันทึก)

ลงชื่อ

(นางผกา สามารถ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา



ภาคผนวก



ภาพการประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันวันอังคาร ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด โรงเรียนพนมศึกษา

*********************************************************






