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ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
ครั้งที่  4/๒๕๖๕ 

วันที่ 31 ตุลาคม  ๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
----------------------- 

พิธีการก่อนประชุม 
 

1. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเลย บรจิาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จ ำนวน 23 เครื่อง  
1) บ้ำนนำแขม จ ำนวน 2 เครื่อง 
2) บ้ำนห้วยพอด  จ ำนวน 2 เครื่อง 
3) บ้ำนคกเลำ จ ำนวน 2 เครื่อง 
4) บ้ำนห้วยนำ จ ำนวน 2 เครื่อง 
5) บ้ำนห้วยหินซำน  ำอ้อมพรหมมำนุสรณ์ จ ำนวน 2 เครื่อง 
6) บ้ำนนำกระเซ็ง จ ำนวน 2 เครื่อง 
7) บ้ำนวังยำว จ ำนวน 2 เครือ่ง 
8) บ้ำนแก้วเมธี จ ำนวน 2 เครื่อง 
9) บ้ำนวังยำว จ ำนวน 2 เครือ่ง 
10) บ้ำนภูสวรรค์ จ ำนวน 2 เครื่อง 
11) บ้ำนวังขำม จ ำนวน 2 เครื่อง 
12) บ้ำนท่ำดีหมี จ ำนวน 1 เครื่อง 
 

2. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐  วิชาคณิตศาสตร์ 

1) เด็กชำยธนบดินทร์  เปี่ยมปริยะฉัตร นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กชำยพันธวุฒิ  โทพันธ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบำลเชียงคำน “ปทุมมำสงเครำะห์” 
3) เด็กชำยศวกร  คงปิ๋น   นักเรียนโรงเรียนบ้ำนเชียงคำน “วิจิตรวิทยำ” 

 

3. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ 

1) เด็กหญิงณิชำนันท์  สองเมือง  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ  นักเรียนโรงเรียนอนุบำลเลย 
3) เด็กหญิงธนภัทร  ธรรมประภำส นักเรียนโรงเรียนอนุบำลเลย 

 

4. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ 

1) เด็กชำยธนเดช  กัลป์ชัย  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กชำยภูริช  เกศเกื อวิริยะนนท์ นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
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5. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                    

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ด้านภาษาไทย 
1) เด็กชำยธนเดช  กัลป์ชัย  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงธัชมำภรณ์  ถุงเกษแก้ว นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ 

 

6. การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี ๒๕๖๕  ดังนี้รายวิชาคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
  เด็กชำยภูริช  เกศเกื อวิริยะนนท์  นักเรียนชั น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
 

รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  เด็กหญิงปวิชญำ  ทองบุรี   นักเรียนชั น ป.๔/๘ โรงเรียนเมืองเลย 
 

รางวัลชมเชยระดับจังหวัด 
1) เด็กหญิงวิภำดำ  มูลเมือง  นักเรียนชั น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงณิชำนันท์  สองเมือง  นักเรียนชั น ป.๖/๔ โรงเรียนเมืองเลย 
3) เด็กหญิงพุทธิชำ  ขจรกิตติยุทธ นักเรียนชั น ป.๖/๔ โรงเรียนเมืองเลย 
4) เด็กชำญปภังกร  เมืองมุลคุณ  นักเรียนชั น ป.๖/๖ โรงเรียนเมืองเลย 

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

  เด็กหญิงปวิชญำ  ทองบุรี   นักเรียนชั น ป.๔/๘ โรงเรียนเมืองเลย 
 

รางวัลชมเชยระดับจังหวัด 
1) เด็กชำยภูริช  เกศเกื อวิริยะนนท์ นักเรียนชั น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงวิภำดำ  มูลเมือง  นักเรียนชั น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
3) เด็กชำญพัชร์พล  สองเมือง  นักเรียนชั น ป.๔/๖ โรงเรียนเมืองเลย 
4) เด็กชำญพิสิษฐ์  ดำวงษำ  นักเรียนชั น ป.๔/๘ โรงเรียนเมืองเลย 
5) เด็กชำญพีระบูรณ์  แสงสว่ำง  นักเรียนชั น ป.๕/๕ โรงเรียนเมืองเลย 
6) เด็กหญิงณิชำนันท์  สองเมือง  นักเรียนชั น ป.๖/๔ โรงเรียนเมืองเลย 

๗. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาเนื่อง                     
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๕  ประเภททีม   
  รำงวัลที่ ๑  เด็กหญิงมุฑิตำ  จันโอวำท  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
  รำงวัลที่ ๑  เด็กชำยนพฑพงศ์  ไตรรัตนพงศ์ นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
 

 ๘. มอบเกียรติบัตร  ตามประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง                   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่   
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   ดังนี้           
 
 
 



   ๔ 
 

9.  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
โรงเรียน รำงวัล หมำยเหตุ 

๑. โรงเรียนบ้ำนกกดู่ ชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร และเงินรำงวัล 
๑,๐๐๐ บำท เป็นตัวแทนเขตพื นที่                   
เข้ำร่วมกิจกรรมระดับภูมิภำค  

๒.โรงเรียนบ้ำนนำสีสลำกกินแบ่ง
สงเครำะห์ที่ ๕๙ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  

๓.โรงเรียนเมืองเลย รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตร  
๔.โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๕.โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงกลม ระดับดีเยีย่ม เกียรติบัตร 
๖.โรงเรียนบ้ำนวังยำว ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๗.โรงเรียนบ้ำนนำแขม ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๘.โรงเรียนอนุบำลเชียงคำน                    
“ปทุมมำสงเครำะห์” 

ระดับดีมำก เกียรติบัตร  

๙.โรงเรียนบ้ำนท่ำลี่ ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๑๐.โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกชม ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๑๑.โรงเรียนบ้ำนปำกยำง ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๑๒.โรงเรียนบ้ำนน  ำมี ระดับดีมำก เกียรติบัตร 

 
10.  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียน ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง รำงวัล หมำยเหตุ 
โรงเรียนบ้ำนบุฮม 
 
 

นำยธนภณ  ค ำยิ่งเดชำภัทร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชนะเลิศ  
ระดับดีเยี่ยม  

ได้รับเกียรติบัตร และ
เงินรำงวัล ๑,๐๐๐ บำท               
และเป็นตัวแทนเขตพื นที่                   
เข้ำร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภำค (ถ้ำมี)  

 
11.  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู 

โรงเรียน ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง รำงวัล หมำยเหตุ 
๑.โรงเรียนกกดู่ นำงสำวศิริพร  หลักม่วง ครู ชนะเลิศ  

ระดับดีเยี่ยม 
ได้รับเกียรติบัตร และเงิน
รำงวัล ๑,๐๐๐ บำท และ
เป็นตัวแทนเขตพื นที่                   
เข้ำร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภำค (ถ้ำมี) 

๒.โรงเรียนบ้ำนห้วยหินซำ-               
น  ำอ้อมพรหมมำนุสรณ์ 

นำงสำวณิชชำ บุตรดีสุวรรณ ครู รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับดีเยี่ยม 

เกียรติบัตร 

๓.โรงเรียนบ้ำนอุมุง นำงธนธรณ์  เวชกุลธ ำรง ครู รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ระดับดีเยี่ยม 

เกียรติบัตร 

๔.โรงเรียนบ้ำนห้วยหินซำ-               
น  ำอ้อมพรหมมำนุสรณ์ 

นำงสำวฐัฏฏำภรณ์ กฤติวำณิชย์ ครู ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
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๕.โรงเรียนบ้ำนปำกปัด นำยธนิสร  อินตะนัย คร ู ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๖.โรงเรียนบ้ำนห้วยพอด นำงผกำกรอง  แก้วพิลำรมย์ คร ู ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๗.โรงเรียนบ้ำนห้วยพิชัย นำงสำวรัตน์สุดำ  พรมสุปัด คร ู ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๘.โรงเรียนบ้ำนห้วยพิชัย นำงสำวปรำรถนำ บุตรโยจันโท คร ู ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๙.โรงเรียนบ้ำนห้วยพิชัย นำยสมเกียรติ  บุตรโยจันโท คร ู ระดับดีมำก เกียรติบัตร 

12.  กิจกรรม นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง รำงวัล หมำยเหตุ 

๑.โรงเรียนชุมชนบ้ำนโสก
วิทยำคำร 

นำงศุภำนิช  ศรีชมภู คร ู ชนะเลิศ  
ระดับดีเยี่ยม 
 

ได้รับเกียรติบัตร พร้อม
เงินรำงวัล ๑,๐๐๐ บำท 
และเป็นตัวแทนเขตพื นที่ 
เข้ำร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภำค (ถ้ำมี) 

๒.โรงเรียนชุมชนบ้ำน
เชียงกลม 

นำงสำวกำนต์ธีรำ บุญง ำ  คร ู รองชนะเลิศ  ระดับดี
เยี่ยม  

เกียรติบัตร  

 

          13.  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต”ระดับประถมศึกษา 
ประเภททีม นักเรียน ๕ คน ครู ๒ คน  

โรงเรียน รำงวัล หมำยเหตุ 
๑.โรงเรียนบ้ำนนำดินด ำ ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล                   

๑,๐๐๐ บำท (สิ นสุดระดับเขตพื นที่) 
๒.บ้ำนกลำง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  
๓.ชุมชนบ้ำนนำด้วง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  
๔.บ้ำนคอนสำ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๕.บ้ำนนำสีสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ ๕๙ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๖.บ้ำนกกดู่ ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๗.บ้ำนห้วยพอด ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๘.บ้ำนห้วยหินซำน  ำอ้อมพรหมมำนุสรณ์ ระดับดีมำก เกียรติบัตร 
๙.บ้ำนบุฮม ระดับดีมำก เกียรติบัตร 

14.  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต”ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประเภททีม นักเรียน ๕ คน ครู ๒ คน  

โรงเรียน รำงวัล หมำยเหตุ 
๑.บ้ำนนำแขม ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล                   

๑,๐๐๐ บำท (สิ นสุดระดับเขตพื นที่) 
๒.บ้ำนห้วยพิชัย รองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับดีมำก เกียรติบัตร  
๓.บ้ำนน  ำแคม รองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับดีมำก เกียรติบัตร  
๔.ชุมชนบ้ำนปำกห้วย ระดับดีมำก เกียรติบัตร 

15.  กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
โรงเรียน รำงวัล หมำยเหตุ 

๕.โรงเรียนบ้ำนนำดินด ำ ชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล                   
๑,๐๐๐ บำท (สิ นสุดระดับเขตพื นที่) 

๖.โรงเรียนบ้ำนน  ำแคม รองขนะเลิศ  ระดับดีมำก  
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16.  เกียรติบัตร ระดับภูมิภาค 
โรงเรียน กิจกรรม รำงวัล 

๑. โรงเรียนบ้ำนกกดู่ กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี ระดับคุณภำพ  ระดับดีมำก 
๒.นำยธนภณ ค ำยิ่งเดชำภัทร 
ผอ.โรงเรียนบ้ำนเชียงคำน “วิจิตร
วิทยำ” 

กิจกรรมถอดบทเรียน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

ระดับคุณภำพ ระดับดีมำก 

๓.นำงสำวศิริพร  หลักม่วง 
ครู โรงเรียนบ้ำนกกดู่ 

กิจกรรม ถอดบทเรียน ครู 
 

ระดับคุณภำพ ระดับดีมำก 

๔. นำงศุภำนิช  ศรีชมภ ู
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนโสกวิทยำคำร 
 

กิจกรรม  นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

ระดับคุณภำพ ระดับดีมำก 

 

17.  มอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อันดับที่ โรงเรียน คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 

1 ชุมชนบ้ำนโสกวิทยำคำร 99.22 AA ผ่ำน 
2 บ้ำนนำแขม 99.12 AA ผ่ำน 
3 บ้ำนตำดซ้อ 98.48 AA ผ่ำน 
4 บ้ำนกกดู่ 98.29 AA ผ่ำน 
5 บ้ำนนำดินด ำ 98.25 AA ผ่ำน 
6 บ้ำนโป่ง 97.82 AA ผ่ำน 
7 บ้ำนนำป่ำหนำด 97.74 AA ผ่ำน 
8 บ้ำนโคกใหญ่ 97.63 AA ผ่ำน 
9 บ้ำนห้วยนำ 96.99 AA ผ่ำน 

10 ร่มเกล้ำบ้ำนชมเจริญ 96.84 AA ผ่ำน 
11 บ้ำนอุมุง 96.54 AA ผ่ำน 
12 ชุมชนบ้ำนนำบอน 96.49 AA ผ่ำน 
13 บ้ำนนำสีสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ที่ 59 96.13 AA ผ่ำน 
14 บ้ำนห้วยตำด 96.12 AA ผ่ำน 
15 บ้ำนนำโคก 95.81 AA ผ่ำน 
16 บ้ำนขอนแก่น 95.78 AA ผ่ำน 
17 บ้ำนนำกระเซ็ง 95.76 AA ผ่ำน 
18 บ้ำนก้ำงปลำ 95.42 AA ผ่ำน 
19 บ้ำนสงำว 95.38 AA ผ่ำน 
20 ภิรมย์ภักดีบ้ำนห้วยสีดำ 95.27 AA ผ่ำน 
21 บ้ำนนำดอกค ำ 95.27 AA ผ่ำน 
22 บ้ำนภูสวรรค์ 95.22 AA ผ่ำน 



   ๗ 
 

18.  มอบเกียรติบัตรผลการกวดผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center มีผลงานระดับ ดีเยี่ยม 

 

     -  นำงสำววรยำ  อองภำ  ครู โรงเรียนบ้ำนธำตุวิทยำ 
 

 19.  การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
    โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ   

ได้จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  จ านวน ๓๕ ประเทศ ผลงานส่งเข้าประกวดจ านวน ๓๔,๕๐๔ ชิ้น          
ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ผลงานของเด็กหญิงวรัญญา วรรณภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนร่มเกล้าบ้าน
ชมเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จึงได้จัดท าเกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียน
และครูผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

1) เด็กหญิงวรัญญา วรรณภา นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าวบ้านชมเจริญ ได้รับรางวัล 
เหรียญทองการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๕๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   

2) นายศิวนัส พิมสะเกษ ครูผู้ฝึกสอน 
 

 20.  เกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน   ๘   โรงเรียน ดังนี้  
                    (๑)  สถานศึกษาขนาดใหญ่  
         รางวัลระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่   

(๑) โรงเรียนอนุบาลเลย 
(๒) โรงเรียนเมืองเลย 
(3) โรงเรียนอนุบำลเชียงคำน “ปทุมมำสงเครำะห์”  
 

    (๒) สถานศึกษาขนาดกลาง   
        รางวัลระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่   

(๑) โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 
(๒) โรงเรียนบ้านนาดินด า 

        รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก ่ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 
 

    (3) สถานศึกษาขนาดเล็ก   
        รางวัลระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 
        รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก ่ โรงเรียนบ้านอุมุง 
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 21.  เกียรติบัตรการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเพื่อรับรางวับครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  

ระดับปฐมวัย          
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่  นางศิราวัลย์  ชานุชิต  โรงเรียนอนุบาลเลย 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง   ได้แก่  นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลเลย 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖   
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นางสาววิไลวรรณ  รักใส   โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง   ได้แก่  นางรัตนา  อ่ านาเพียง โรงเรียนบ้านน้ าพร 
 

 22. เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
                     โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ โรงเรียน คือ  
                                โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”                                           
                      โรงเรียนขนาดกลาง  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๙ โรงเรียน ได้แก่ 
                        ๑)  โรงเรยีนบ้านเพียซ าพุวิทยา  
                        ๒)  โรงเรยีนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ 
                        ๓)  โรงเรยีนบ้านน้ าพร 
                        ๔)  โรงเรยีนชุมชนบ้านปากห้วย 
                        ๕)  โรงเรยีนบ้านน้ าแคม 
                        ๖)  โรงเรยีนบ้านท่าลี่ 
                        ๗)  โรงเรยีนบ้านน้ าภู 
                        ๘)  โรงเรยีนบ้านนาแขม 
                        ๙)  โรงเรยีนบ้านโป่ง                    
              โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ 
                        ๑)  โรงเรยีนบ้านกลาง 
                        ๒)  โรงเรยีนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  
                        ๓)  โรงเรยีนบ้านห้วยนา 
                        ๔)  โรงเรยีนบ้านปากยาง 
                   โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับด ี จ านวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ 
                        ๑)  โรงเรยีนบ้านอุมุง 
                        ๒)  โรงเรยีนบ้านวังยาว 
                        ๓)  โรงเรยีนบ้านนากระเซ็ง 
                        ๔)  โรงเรยีนบ้านน้ าคิว 
                        ๕)  โรงเรยีนบ้านห้วยโตก   



   ๙ 
 

 23.  เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันสื่อประกอบการสอนและให้ความรู้ (สื่อประเภทคลิป 
วีดีโอการสอน)  หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย  รู้คิด รู้ท า ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  
   ๑)  นายณกรณ์   จันทะบุตร  ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 
   ๒)  นางประวีณา   มีศิลป์     ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว    
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง   
รางวัลชมเชย ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านกลาง    

    ๒)  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวทิยาคาร    
                                ๓)  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 

   ๔)  โรงเรียนบ้านอุมุง 
 

24.  เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
หัวข้อ “เด็กเลย ๑ รู้คิด รู้ท า ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา    
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (คลิปหลงผิด)  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (คลิปทางเลือก)

 รางวัลชมเชย ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านนาแขม    
                      1)  โรงเรียนบ้ำนยำง   
                      2)  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  นำยกัมปนำท  ศรีเชื อ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑  แจ้งที่ประชุมทรำบ ดังนี  
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ด้วยฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอรำยงำนกำรประชุมผู ้บริหำรกำรศึกษำ/สถำนศึกษำ   ผู ้อ ำนวยกำรกลุ ่มฯ      

และศ ึกษำน ิเทศก ์ ในส ังก ัดส ำน ักงำนเขตพื  นที ่กำรศ ึกษำประถมศ ึกษำเลย เขต ๑ ครั  งที ่ 3/๒๕๖๕              
วันที่  24  สิงหำคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑    
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง  ตำมรำยงำนกำรประชุมฯ จัดส่งทำงระบบ SMART OFFICE สพป.ลย.๑  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

  นำยพงษ์ศักดิ์  บุญพรม  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชุมทรำบ  ดังนี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
 
 



   ๑๐ 
 

นำยนพดล  ศรีขัดเค้ำ  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชุมทรำบ  ดังนี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 

นำยวรรณที  ศรีโนนยำง  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชมุทรำบ  ดังนี      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
 

3.2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
  3.2.1 การส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับ ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2565   
  มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่ำ 60 คน ที่ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) ได้ประสำนมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ แล้วจะเริ่มส่งประมำณกลำงเดือน 
พฤศจิกำยน 2565 

  ปัญหำที่พบ บำงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่ได้น ำไปใช้ โรงเรียนที่ต้องกำรใช้ไม่ได้รับจัดสรร ดังนั น
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ จึงได้ท ำแบบส ำรวจเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2565 และใช้เป็นฐำนข้อมูล
ในกำรจัดสรรต่อไป 

 

  การด าเนินงานภายใต้ MOU ระหว่าง สพป.ลย.1 กับวิทยาลัยเทคนิคเลย 

   1) กลุ่ม LINE DLTV.ครูเลย 1 

 
 

   2) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (E-Manatenance)  
    https://e-maintenance.loei1.go.th/ 

 
 
   3) เป้ำหมำยสู่ควำมส ำเร็จด้วยยุทธศำสตร์ 4 – 5 – 6  

 

https://e-maintenance.loei1.go.th/


   ๑๑ 
 

3.2.2 งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการจัดการศึกษา 
   1) กำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล DMC ปีกำรศึกษำ 2565 รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ 

วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2565) โรงเรียนสำมำรถย้ำยเข้ำ ย้ำยออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนำยน 2565          
ไดจ้นถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30 น. 

   2) ระบบบริกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ (BIG DATA) ทำงเว็บไซต์bigdata.loei1.go.th 
 

3.2.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   กำรจัดสรรค่ำเช่ำใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั งแต่เดือน 

ตุลำคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รอบัญชีจัดสรรและแจ้งโอนเงินงบประมำณ จำก สพฐ. 
1) กรณีโรงเรียนที่เช่ำใช้สัญญำณกับ บริษัท NT สำมำรถเก็บหลักฐำนใบแจ้งหนี ไว้ก่อน 

เมื่อได้รับแจ้งโอนเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงส่งเบิกตำมระเบียบภำยหลัง 
  2) กรณีโรงเรียนที่เช่ำใช้สัญญำณกับ บริษัทเอกชน ให้ส ำรองจ่ำยไปก่อน แล้วรวบรวม
ใบเสร็จรับเงิน มำเบิกคืนเมื่อได้รับแจ้งโอนเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยกเว้นจะท ำควำมตก
ลงขอผ่อนผันกับบริษัทภำยใต้เงื่อนไขไม่หยุดให้บริกำร และโรงเรียนยังสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติ จนกว่ำ
โรงเรียนจะได้รับโอนเงินงบประมำณ 
 

   3.2.4  การปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ จาก AMSS++ เป็น SMART OFFICE 
เริ่มใช้ตั งแต่วันจันทร์ที่ 10 ตุลำคม 2565 เป็นต้นมำนั น ขอให้ทุกโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลำกรใน
ระบบบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี  

   1) เมนู บริหำรงำนบุคคล -> ระบบบริหำรงำนบุคคล 
   2) ข้อมูลส่วนบุคคล รูปภำพประจ ำตัว 

 



   ๑๒ 
 

 

 
 

 3.2.5 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเลย บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)      
ให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 23 เครื่อง ดังนี  

1) บ้ำนนำแขม จ ำนวน 2 เครื่อง 
2) บ้ำนห้วยพอด  จ ำนวน 2 เครื่อง 
3) บ้ำนคกเลำ จ ำนวน 2 เครื่อง 
4) บ้ำนห้วยนำ จ ำนวน 2 เครื่อง 
5) บ้ำนห้วยหินซำน  ำอ้อมพรหมมำนุสรณ์ จ ำนวน 2 เครื่อง 
6) บ้ำนนำกระเซ็ง จ ำนวน 2 เครื่อง 
7) บ้ำนวังยำว จ ำนวน 2 เครื่อง 
8) บ้ำนแก้วเมธี จ ำนวน 2 เครื่อง 
9) บ้ำนวังยำว จ ำนวน 2 เครื่อง 
10) บ้ำนภูสวรรค์ จ ำนวน 2 เครื่อง 
11)  บ้ำนวังขำม จ ำนวน 2 เครื่อง 
12)  บ้ำนท่ำดีหมี จ ำนวน 1 เครื่อง 

3.2.6 การพิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๖ จ ำนวน ๗๗ โรงเรียน  

    

  รำยละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dlict.loei1.go.th/project/2566/computer-67  หรือ 

 

https://dlict.loei1.go.th/project/2566/computer-67


   ๑๓ 
 



   ๑๔ 
 

 
 
 

 



   ๑๕ 
 

 

3.3  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับครูผู้สอนและครูแกน
น าอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad 
                    ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ได้ประชำสัมพันธ์โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือพัฒนำสมรรถนะดิจิทัล ส ำหรับครูผู้สอนและครูแกนน ำอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วย iPad โดยอบรมให้แก่ครูโรงเรียน
ขนำดกลำงขึ นไป (นักเรียนไม่น้อยกว่ำ 500 คน) ซึ่งด ำเนินกำรโดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และบริษัท เอส พี วี 
ไอ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีสมรรถนะดิจิทัล เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ในด้ำนเนื อหำผนวกวิธีกำรสอนและ
เทคโนโลยี (TPACK) และสำมำรถเป็น Apple Teacher ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โครงกำรพัฒนำสมรรถนะดิจิทัล โทร . 08 -
0592-9665 (หนังสือแจ้งสถำนศึกษำ ที่ ศธ 04136/ว 3567 ลว. 20 ตุลำคม 2565)  
 

3.3.2 เกียรติบัตร “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ” อบรมระบบออนไลน์ 
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่  2 
            ตำมท่ี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ 
ออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2  จ านวน 10 หลักสูตร ระหว่ำงเดือนมีนำคม –  
มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำเกียรติบัตร “บุคคลแห่งการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ” ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรม ตั้งแต่ 8 หลักสูตร 
ขึ้นไป ซึ่งมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรใน สพป.ลย.1 จ ำนวน 89 คน ที่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรอบรม และได้รับเกียรติ
บัตรดังกล่ำว กลุ่มพัฒนำครูฯได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรทรำบ และมำรับเกียรติบัตรที่กลุ่มพัฒนำครูฯ  เนื่องจำก
ป้องกันกำรสูญหำย (หนังสือสพป.ลย.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04136/ ว 3101 ลว. 8 กันยำยน 2565) ขณะนี ยังมี
เกียรติบัตรที่ยังไม่มำรับ จ ำนวน  32 ฉบับ (รำยละเอียดฯ https://shorturl.asia/gTn8l) 
 

3.4  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

3.4.1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ,        
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ก ำหนดกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๑  
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ 

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) ชั นประถมศึกษำปีที่ 6  
และกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑ 

 
 
 
 
 

https://shorturl.asia/gTn8l


   ๑๖ 
 

 
                   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
RT กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 โรงเรียนแต่งตั งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน

กำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ และประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
ระดับโรงเรียน 
(รร.ตำมพระรำชด ำริฯ ไม่ต้องด ำเนินกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรระดับ
โรงเรียน)  

RT 20 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 ด ำเนินกำรจัดสอบ 
RT 20 - ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 น ำส่งคะแนนสอบรำยบุคคล ผ่ำนระบบ NT Access 
RT ๕ เมษำยน ๒๕๖6 ประกำศผลสอบ 

 
                          การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
NT กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 โรงเรียนแต่งตั งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน

กำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ และประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
ระดับโรงเรียน 
(รร.ตำมพระรำชด ำริฯ ไม่ต้องด ำเนินกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรระดับ
โรงเรียน) 

NT ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๖ ด ำเนินกำรจัดสอบ 
NT ๑๕ – ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๖ น ำส่งคะแนนสอบรำยบุคคล ผ่ำนระบบ NT Access 
NT ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๖ ประกำศผลสอบ 

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
O-NET ป.6 ๕ มกรำคม 2566 สทศ. ประกำศเลขท่ีนั่งสอบ/ห้องสอบ 
O-NET ป.6 5 – 15 มกรำคม 2566 โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 
O-NET ป.6 20 มกรำคม 2566 สทศ. ประกำศเลขท่ีนั่งสอบและสนำมสอบส ำหรับผู้เข้ำสอบกรณี

พิเศษ 
O-NET ป.6 11 มีนำคม ๒๕๖6 ด ำเนินกำรจัดสอบ จ ำนวน 4 รำยวิชำ 

- คณิตศำสตร์ 
- ภำษำไทย 
- วิทยำศำสตร์ 
- ภำษำอังกฤษ 

O-NET ป.6 ๒๙ มีนำคม ๒๕๖6 ประกำศผลสอบ 

 



   ๑๗ 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
O-NET ม.๓ ๕ มกรำคม 2566 สทศ. ประกำศเลขท่ีนั่งสอบ/ห้องสอบ 
O-NET ม.๓ 5 – 15 มกรำคม 2566 โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 
O-NET ม.๓ 20 มกรำคม 2566 สทศ. ประกำศเลขท่ีนั่งสอบและสนำมสอบส ำหรับผู้เข้ำสอบกรณี

พิเศษ 
O-NET ม.๓ 1๒ มีนำคม ๒๕๖6 ด ำเนินกำรจัดสอบ จ ำนวน 4 รำยวิชำ 

- คณิตศำสตร์ 
- ภำษำไทย 
- วิทยำศำสตร์ 
- ภำษำอังกฤษ 

O-NET ม.๓ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖6 ประกำศผลสอบ 
 

 
 
 
โรงเรียนสำมำรถดูรำยละเอียด กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๑  และ
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั นประถมศึกษำปีที่ ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ตำมหนังสือ ส ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑  ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว ๓๖๔๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๕   
        
 3.4.๒  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
                       -  กำรน ำเข้ำข้อมูลของระบบในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำยในวันที่                        
๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
                      -  แต่งตั งคณะกรรมกำร กิจกรรม ๓ – ๕ คน (หลังจำกท่ีปิดระบบ ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่
ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/ปฐมวัย/กำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม) จะท ำค ำสั่งระดับเขตพื นที่
กำรศึกษำและแจ้งผู้ได้รับกำรแต่งตั งเป็นคณะกรรมกำรฯ  จะเชิญคณะกรรมกำรฯ ประชุมในวันที่ ๑๔  
พฤศจิกำยน ๒๕๖๕  ซึ่งจะท ำหนังสือแจ้งต่อไป  
 

                       - วัน เวลำและสถำนที่กำรประกวดแข่งขัน รำยละเอียดดังนี    



   ๑๘ 
 

ก าหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   

......................................... 
 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งที่ ๗๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕   ระดับเขตพื นที่กำรศึกษำ ก ำหนด
ประกวดแข่งขัน วันที่ 18-20 พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ ดังนี  
รายละเอียดการประกวดแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ที ่ กิจกรรม จ านวน 
กิจกรรมหลัก 

แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ปฐมวัย 

๑. กำรปั้นดินน  ำมัน 
๒. กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ 

กระดำษ 
3. วำดภำพระบำยสี 
4. เริงเล่นเต้นแดนซ์เซอร์ 
5. กำรเล่ำนิทำน 

5 กิจกรรมหลัก 
 

 
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.อนุบำลเลย 

 ภาษาไทย 
๑. คัดลำยมือสื่อภำษำไทย  
๒. วรรณกรรมพิจำรณ์ 
๓. พินิจวรรณคด ี
๔. เรียงร้อยถ้อยควำม 
๕. ท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ 
๖. กวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ 
๗. ต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม)

  

๗ กิจกรรมหลัก 
 

 
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.อนุบำลเลย 

 คณิตศาสตร ์
๑. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 
๒. กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์

ประเภท   สร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำย
ทำงคณิตศำสตร์ 

๓. กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ใน
คณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

๔. กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำน
คณิตศำสตร์โดย ใช้โปรแกรม GSP 

๕. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว 
๖. กำรแข่งขันสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) 
๗. กำรแข่งขันซูโดกุ   
๘. กำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบ

อินเดีย (เวทคณิต) 

๘ กิจกรรมหลัก 
 

 
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.เมืองเลย และ 

สพป.ลย. ๑ 

 



   ๑๙ 
 

 
ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม

หลัก 
แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 

(โรงเรียน) 
     

   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย (ต่อ) 
วิทยาศาสตร์ 
๑. อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ 
๒. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

ประเภททดลอง 
๓. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
๔. กำรแข่งขันกำรแสดทำงวิทยำศำสตร์  

(Science Show) 
๕. กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำง

วิทยำศำสตร์ 

๕ กิจกรรมหลัก  
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.เมืองเลย 

 

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,จีน,เกำหลี,ญี่ปุ่น, 
เยอรมัน,ฝรั่งเศส) 
๑. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
๒. กำรแข่งขันเล่ำนิทำน 
๓. กำรแข่งขัน Multi Skill Competition 
๔. กำรแข่งขันละครสั นภำษำอังกฤษ Skit 
๕. กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ 

Crossword 
๖ - ๑๐ กำรแข่งขนัพูดเพ่ืออำชีพภำษำจีน   

ภำษำญี่ปุ่น ภำษำฝรั่งเศส ภำษำเกำหลี 
๑๑ – ๑๓ กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม

ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำเกำหลี 
๑๔ – ๑๗ กำรแข่งขันละครสั นภำษำจีน 

ภำษำญี่ปุ่น ภำษำฝรั่งเศส ภำษำเกำหลี 
๑๘ – ๒๑ กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ

ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำฝรั่งเศส 
ภำษำเกำหลี 

๒๑ กิจกรรมหลัก  
 
 
 
 
 

 20 พ.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 

ร.ร.เมืองเลย 

 

 

 

 

 



   ๒๐ 
 

ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม
หลัก 

แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

๒ กลุ่มเทคโนโลยี ประกอบด้วย    
เทคโนโลยี 
๑. คอมพิวเตอร์   

๑.๑ กำรสร้ำงกำร์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กรำฟิก ป.๑–๓ 

๑.๒ กำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องสั น (Comic 
Strip) ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 

๑.๓ กำรสร้ำกำร์ตูนแอนิเมชั่น                          
(๒D Animation) ม.๑-๓ 

๑.๔ กำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ 

๑.๕ กำรสร้ำงเกมส์สร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 

๑.๖ กำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ 
(Presentation) ป.๔-๖ 

๑.๗ กำรสร้ำง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.๑-๓ 

๑.๘ กำรสร้ำง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 

๑.๙ กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-๓ 

๓ กิจกรรมหลัก   
  
19 พ.ย. ๖๕ 
 
19 พ.ย. ๖๕ 
 
19 พ.ย. ๖๕ 
    
20 พ.ย. ๖๕ 
  
19 พ.ย. ๖๕ 
 
20 พ.ย. ๖๕ 
 
20 พ.ย. ๖๕ 
 

20 พ.ย. ๖๕ 
 

20 พ.ย. ๖๕ 
 

 
 
ร.ร.อนุบำลเลย 
 
ร.ร.อนุบำลเลย 
 
 ร.ร.เมืองเลย 
 
 ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 

๒. หุ่นยนต์ ทุกประเภท  20 พ.ย. ๖๕ ร.ร.เมืองเลย 
๓. เครื่องร่อน 

๓.๑ กำรแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน
ตำม 

๓.๒ กำรแข่งขันเครื่องร่อนแบบร่อน
ไกล 

๓.๓ กำรแข่งขันเครื่องร่อนประเภท             
ร่อนนำน 

๓.๔ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทสำมมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ 

๓.๕ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำนปล่อยอิสระ 

  
19 พ.ย. ๖๕ 

 
มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏเลย 

          

     

 



   ๒๑ 
 

ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม
หลัก 

แข่งวันที่ สถานที่
แข่งขัน 

(โรงเรียน) 
๓ กลุ่มศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย 

สังคมศึกษา  
๑. กำรประกวดเพลงคุณธรรม 
๒. กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม 
๓. กำรประกวดภำพยนตร์สั น 
๔. กำรประกวดละครคุณธรรม 
๕. กำรประกวดละครประวิติศำสตร์ 
๖. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม 
๗. กำรประกวดมำรยำทไทย 
8. กำรประกวดสวดมนต์แปล  

8 กิจกรรมหลัก    
20 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้ำนนำโคก 

สุขศึกษาและพลศึกษา  
1. กำรออกก ำลังกำยประกอบเพลง  
(แอโรบิค, คีตะมวยไทย, ทักษะพื นฐำน 
ด้ำนกีฬำ (มวย)) 
2. ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ 

๑ กิจกรรมหลัก   
20 พ.ย. ๖๕ 

 
 

20 พ.ย. 65 

 
ห้องประชุม
เทพบุญเติม 

สพป.เลย เขต๑ 
ร.ร.บ้ำนนำโคก 

การงานอาชีพ  
๑. กำรแข่งขันประดิษฐ์ชองใช้จำกวัสดุ

ธรรมชำติในท้องถิ่น 
๒. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ 
๓. กำรแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
    ๓.๑ พำนพุ่มสักกำระ 
    ๓.๒ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
    ๓.๓ บำยศรีสู่ขวัญ 
๔. กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ 
๕. กำรแข่งขันจัดสวนถำด 
    ๕.๑ กำรจัดสวนถำดแบบแห้ง 
    ๕.๒ กำรจัดสวนถำดแบบชื น 
    ๕.๓ กำรจัดสวนแก้ว 
๖. กำรประกวดแปรรูปอำหำร 
๗. กำรแข่งขันท ำอำหำร น  ำพริก ผักสด 

เครื่องเคียง 
๘. กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำน             

เพ่ือสุขภำพ 
๙. กำรแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  

๑๓ กิจกรรมหลัก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ร.บ้ำนน  ำภ ู

 

 



   ๒๒ 
 

ที ่ กิจกรรม จ านวน 
กิจกรรมหลัก 

แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

 ศิลปะ  
๑. ทัศนศิลป์ ๗ กิจกรรมหลัก ๒๘ กิจกรรมย่อย 
๒. ดนตรี ๒๗ กิจกรรมหลัก ๙๙ กิจกรรมย่อย 
๓. นำฏศิลป ์๖ กิจกรรมหลัก ๒๐ กิจกรรมย่อย 

๔๐ กิจกรรมหลัก   
18 พ.ย. ๖ 

18-20พ.ย. ๖๕ 
18-19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้ำนก้ำงปลำ 

สพป.ลย.1 
ร.ร.บ้ำนนำโคก 

   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. สภำนักเรียน 
๒. เพ่ือนที่ปรึกษำ (YC) 
๓. ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน                                   

(กำรแข่งขันยุวบรรณำรักษ์) 

๓ กิจกรรมหลัก    
20 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้ำนน  ำภ ู

2 กลุ่มศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ลูกเสือ 
๒. ส่งเสริมรักกำรอ่ำน  
    (กำรแข่งขันท ำหนังสือเล่มเล็ก) 

    ๒ กิจกรรมหลัก  
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้ำนน  ำภ ู

กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 
(จ ำแนกตำมควำมพิกำร) 
1. ภำษำไทย 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
4. กำรงำนอำชีพ 
5. ศิลปะ 
6. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
(กำรแข่งขันท ำหนังสือเล่มเล็ก) 

๔ กิจกรรมหลัก  
 

 20 พ.ย. ๖๕ 
 

 
 

ร.ร.บ้ำน
ก้ำงปลำ 

 

3 กิจกรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)       ๑๐ รายการ  18 พ.ย. ๖๕ สพป.ลย.1 
รวม ๗๓ กิจกรรมหลัก    

 3.4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความม่ันคง ส าหรับผู้บริหารสาถนศึกษา 
(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๑๐  
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ร่วมกับสถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง ก ำหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรจิตวิทยำควำมมั่นคง ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๑๐ ระหว่ำงวันที่ ๑๖ 
มกรำคม – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๖ ณ สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กองบัญชำกำร
กองทัพไทย กรุงเทพมหำนคร 
 จึงขอประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการ
อบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ โรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net (จะท าหนังสือ
แจ้งเป็นหนังสือราชการต่อไป) ทั้งนี้ให้กรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล์ isp.obec10@gmail.com ภายในวนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

http://www.uprightschool.net/
http://www.uprightschool.net/
mailto:isp.obec10@gmail.com%20ภายใน


   ๒๓ 
 

    
 
 
 
 
 
 



   ๒๔ 
 

 3.4.๔  การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ 
ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดัง
หนังสือ สพป.เลย เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว ๓๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  

 
 
 
 

 
 



   ๒๕ 
 

3.5  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.5.1 พิธีมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน”             

                ด้วยสภำสมำคมสตรีแห่งชำติ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ก ำหนดจัด “โครงกำร ๙๑๐ ทุนกำรศึกษำ
เพ่ือนักเรียนที่ขำดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๙๐ พรรษำ” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล ด้วยเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
กำรมอบโอกำสทำงกำรศึกษำอันเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ทักษะพื นฐำนที่จ ำเป็น กำรศึกษำเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรประกอบอำชีพและมีควำมพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือ
ตนเองและสังคมในอนำคต อีกทั งกำรศึกษำจะช่วยให้คนเจริญงอกงำม ทั งทำงปัญญำ จิตใจ ร่ำงกำยและสังคม 
โดยมอบทุนกำรศึกษำจ ำนวน ๙๑๐ ทุน นักเรียนทั่วภูมิภำค โดยเน้นที่กลุ่มเปรำะบำง จำกครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและ
ขำดแคลน  
 

                 ในกำรนี  สภำสมำคมสตรีแห่งชำติ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ก ำหนดจัดพิธีมอบทุน “โครงกำร ๙๑๐ 
ทุ น กำรศึ กษ ำเพ่ื อนั ก เรี ยน ขำดแคลน ”  ใน วั น เส ำร์ ที่  ๕  พฤศจิ ก ำยน  ๒ ๕ ๖ ๕  เวล ำ ๑ ๓ .๐ ๐  น .                          
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์  อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ อุดรธำนี  อ ำเภอเมือง                        
จังหวัดอุดรธำนี โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย  เขต ๑ ได้รับทุน
จ ำนวน ๔ คน ดังนี  

1) เด็กหญิงพีรดำ สีตประภำพงษ์        โรงเรียนบ้ำนวังยำว 
2) เด็กหญิงนลินทิพย์  ม่วงนนทะศรี    โรงเรียนบ้ำนนำดินด ำ 

        ๓)  เด็กชำยกรกต  เรืองสม                โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำบอน 
                     ๔)  เด็กชำยธีรศักดิ์  บุญศรีภูมิ            โรงเรียนบ้ำนท่ำดีหมี 
                  
   3.5.2  ด าเนินการขับเคลื่อน โครงการ “ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน 
สพป.เลย เขต 1” ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565              
 

                     ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน โครงกำร 
“ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1” ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 โดยขับเคลื่อน ๓ 
กิจกรรม คือ “เหรียญที่เหลือเพ่ือน้องเลย 1”  “ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1” และกำรจ ำหน่ำยเสื อกองทุนฯ ซึ่งได้
จัดงำนทอดถวำยผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ในวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เลย เขต 1  สำมำรถระดมเงินทุนได้ทั งสิ นจ ำนวน 362,618 บำท และมีเงินกองทุนเดิมในบัญชีฯ  จ ำนวน 
233,183.84 บำท รวมเงินกองทุนฯ ทั งสิ น  จ านวน  595,801.84 บาท ตำมรำยละเอียดดังนี   
 

                     1) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเสื อกองทุนฯ   (ปี 2565)             จ ำนวนเงิน    12,240   บำท                                                                                        

                     ๒) เงินผ้ำปำ่เพ่ือกำรศึกษำฯ (ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1) (ปี 2565)  จ ำนวนเงิน  326,925   บำท 

                     ๓) เงินบริจำคจำกบุคคลภำยนอก (ปี 2565)                      จ ำนวนเงิน    23,453   บำท 

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       จ านวนเงิน  362,618 บาท 

     
 
 
 
 



   ๒๖ 
 

3.6  กลุ่มอ านวยการ 
3.6.1  การด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน

ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  ที่ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
นับจำกวันสิ นปีงบประมำณ (ส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565 และของทุกปี) และขอให้ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง    

    สพป.เลย เขต 1 จึงขอแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  แล้วรำยงำนข้อมูลมำยัง สพป.
เลย เขต 1 ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2565  เพ่ือรวบรวมข้อมูลรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั น
พื นฐำนต่อไป 
  3.6.2 กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2565 

ตำมที่ สพฐ.  เชิญร่วมท ำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน น ำไปถวำย ณ วัดท่ำโพธิ์วรวิหำร 
พระอำรำมหลวง  ต ำบลท่ำวัง อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 
2565 เวลำ 09.39 น.  

สพป.เลย เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทุกท่ำน ที่ร่วมอนุโมทนำ
บริจำคทรัพย์ตำมก ำลังศรัทธำร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2565 ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1       
ในครั งนี ด้วย 
 

3.7  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

3.8  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

3.9  กลุ่มนโยบายและแผน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.10  หน่วยตรวจสอบภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.11  กลุ่มกฎหมายและคดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องอ่ืน ๆ   
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


