
วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

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

เริ่มประชุม  ๑๕.๐๐ น. 

ประธานในท่ีประชุม  นายสารัช มวงศิร ิ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ประธานขอบคุณคณะกรรมการท่ีเสียสละเวลาในการประชุมในวันนี้ 

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

………….............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

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

………….............................................................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ แนะนํารองผู อํานวยการโรงเรียนทวีธาภิ เศก บางขุนเทียน ๓ ราย พนักงานราชการ ๑ ราย และ 

ครูอัตราจาง ๑ ราย  

 ๑. นางพัชรินทร  เหมะธุลิน รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 ๒. นายอธิวัฒน มะมิง     รองผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล 

 ๓. นายสมคิด  ประสานพิมพ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและกลุมบริหารงานท่ัวไป 

 ๔. นายชลชาต สรอยทอง งานแนะแนว 

 ๔. นายณัฐกลม เถานอย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (คหกรรม) 

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

………….............................................................................................................................................................................. 

๔.๒ นายอานนท  ธิติคุณากร ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและกลุมนโยบายและแผน ผานการสอบคัดเลือก

ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

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

………….............................................................................................................................................................................. 



 
 

๔.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีขาราชการครู สงคํารองขอยายท้ังหมด ๕ ราย 

 ๑. นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน 

  ๒. นายอานนท  ธิติคุณากร 

 ๓. นายศุภณัฐ  กาหยี 

 ๔. นายอัฐกาล  ยอยพระจันทร 

 ๕. นายสุทธิเกียรติ เพ่ิมข้ึน 

ไดรับการอนุมัติยาย ๑ ราย ไดแก นายสุทธิเกียรติ  เพ่ิมข้ึน ยายไปปฏิบัติหนาท่ี ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ จังหวัดแพร 

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

………….............................................................................................................................................................................. 

๔.๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวม ๑,๑๙๖ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  จํานวน   ๒๑๗  คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  จํานวน   ๒๑๑  คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  จํานวน   ๒๔๐  คน 

รวมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  ๖๖๘  คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  จํานวน   ๒๓๗  คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จํานวน   ๑๘๕  คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  จํานวน   ๑๐๖  คน 

รวมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๕๒๘  คน 

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

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

๔.๕ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๗๐ คน  

     (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

จํานวนขาราชการครู แยกตาม วิทยฐานะ  

ตําแหนง 
ครูผูชวย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูบริหาร - - - - - - ๒ - ๒ ๑ ๑ ๒ ๔  

ขาราชการครู ๑๓ ๘ ๒๑ ๑๔ ๙ ๒๓ ๓ ๓ ๖ ๑ ๓ ๔ ๕๔  

รวม ๑๓ ๘ ๒๑ ๑๔ ๙ ๒๓ ๕ ๓ ๘ ๒ ๔ ๖ ๔๘  

 

*ครูผูชวยประเมินรอบสุดทายไปแลว ๑๓ คน (รอคําสั่ง คศ.๑) 

*ครู คศ.๑ ประเมิน คศ.๒ ไปแลว ๑ คน (รอคําสั่ง คศ.๒)       

       

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ  ๔ ราย 

ครูอัตราจาง  ๒  ราย 

ลูกจางประจํา  ๑  ราย 

ครูชาวตางชาติ  ๒  ราย 

เจาหนาท่ีธุรการ  ๑  ราย 

ลูกจางชั่วคราว  ๑ ราย 

รวม   ๑๒ ราย  

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

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

๔.๖ การดําเนินงานของกลุมบริหารบุคคล เม่ือปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. การกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูล รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสายงานสอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในหัวขอ OBECQA และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในหัวขอการ

ทําผลงานตามมาตรฐาน ว.๒๑           

๓. การสํารวจขอมูลขาราชการครูเพ่ือเตรียมความพรอมในการทําผลงานวิชาการและสงเสริมใหขาราชการครู

มีความกาวหนาในวิชาชีพ          

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

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

๔.๗ สรุปการใชงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) โรงเรียนไดรับงบประมาณเงิน

อุดหนุนคาใชจายรายหัว จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประมาณการ ดังนี้ 

         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (๖๙๔ คน x ๑,๗๕๐ บาท)  จํานวน ๑,๒๑๔,๕๐๐ บาท 

         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (๔๓๔ คน x ๑,๙๐๐ บาท)  จํานวน    ๘๒๔,๖๐๐ บาท 

         - งบประมาณเหลือจาย      จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมประมาณการรายรบั     จํานวน ๓,๕๓๙,๑๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 

รายละเอียด 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ขออนุมัติ

เบิก

งบประมาณ

ลาชา 

งบดําเนินงาน 

       คาสาธารณูปโภค (๑๔๐,๐๐๐x๖) ๘๔๐,๐๐๐ ๒๑๓,๓๖๕.๓๙ ๖๒๖,๖๓๔.๖๑  

       คาน้ํามันเชื้อเพลิง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐  

       คาซอมยานพาหนะ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๗๕๙.๓๓ ๙,๒๔๐.๖๗  

       คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ อาคาร

สถานท่ี 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๔,๐๓๙.๘๐ ๕,๙๖๐.๒๐  

งบกลาง (งบสํารองจาย) ๓๕๓,๙๑๐ ๒๔,๗๔๐ ๓๒๙,๑๗๐  

งบจัดสรรกลุมบริหาร/กลุมสาระ 

       กลุมบริหารวิชาการ ๑,๓๙๖,๖๓๓ ๖๒๖,๔๐๕.๓๒ ๖๗๔,๐๒๗.๕๑  

       กลุมบริหารงานบุคคล ๓๕๙,๑๓๔.๒๐ ๑๓๘,๖๕๘.๑๒ ๑๙๘,๙๗๖.๐๘  

       กลุมบริหารงบประมาณ และกลุม

งานนโยบายและแผน 

๒๙,๙๐๓.๘๐ ๑๙,๑๕๘.๒๖ ๑๐,๗๔๕.๕๔  

       กลุมบริหารท่ัวไป ๑๙๙,๕๑๙ ๑๘๔,๗๙๐.๕๒ ๑๔,๗๐๘.๔๔  

รวม ๓,๕๓๙,๑๐๐ ๑,๕๔๑,๙๑๖.๗๔ ๑,๘๖๙,๔๖๓.๐๕ ๘๒๑,๕๐๐ 

 

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

………….............................................................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ เนื่องดวยขาราชการครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา คหกรรม ไดเกษียณอายุราชการ ทาง

โรงเรียนจึงไดออกประกาศจางครูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ(ครูอัตราจาง) และมีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน ๑ ราย 

คือ นายณัฐกลม  เถานอย สอนในรายวิชาคหกรรม ในอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 มติท่ีประชุม                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๕.๒ ขออนุมัติแผนการเก็บเงินบํารุงสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน

นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมุงเนนหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ การสอนดวยบุคลากร

พิเศษ การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีการท่ีแตกตางจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนท่ีใชสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีจัดหาใหพิเศษ ตามอัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปนไปดวยความสมัครใจของผูปกครอง และนักเรียนภายใตหลักเกณฑ

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามหลักเกณฑการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

แผนการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี รายการ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ม.๑,ม.๔ ม.๒,๓,๕,๖ ม.๑-๖ 

๑ คาจางครูชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ๒ คน)  ๕๖๐ ๕๖๐ 

๒ คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  ๔๔๐ ๔๔๐ 

๓ 
คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดใหนักเรียนเกิน

มาตรฐานท่ีรัฐจัดให (๑ เครื่อง : ๒๐ คน) ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ 

๔ คาจางบุคลากร  ๓๒๐ ๓๒๐ 

๕ คาประกันอุบัติเหตุ ๒๕๐ ๒๕๐  

๖ คาตรวจสุขภาพนักเรียน ๑๐๐ ๑๐๐  

๗ คาวารสารประชาสัมพันธ  ๓๐ ๓๐ 

๘ คาคูมือนักเรียน  ๑๐๐  

๙ คาบัตรนักเรียน  ๕๐  

๑๐ คาสมัครและบํารุงสมาคม ๑๐๐ ๑๐๐  

รวม ๑,๑๐๐ ๒,๖๐๐ ๒,๐๐๐ 

 

 

มติท่ีประชุม                                                                                                                  

 

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๕ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

 

ขอมูลการเชาคอมพิวเตอร 

 

ท่ี รายการ เดือนละ (บาท) ระยะเวลา (บาท) เปนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑ คาเชาคอมพิวเตอร ๔๖ เครื่อง ๔๔,๒๙๘ ๖ เดือน ๒๖๕,๗๘๘   

๒ คาเชาคอมพิวเตอร ๔๖ เครื่อง ๕๙,๘๐๐ ๖ เดือน ๓๕๘,๘๐๐   

รวม ๖๒๔,๕๘๘   

หารดวยจํานวนนักเรียน ๑,๑๐๐ คน ๕๖๘   

 

มติท่ีประชุม                                                                                                                  

 

ประมาณการจางครู และบุคลากร โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี รายการ 

คาจางรายเดือน/คน 

จํานวน 

(คน) 

เปนเงิน

ตอ

เดือน 

จํานวน 

(เดือน) 

รวม

คาจาง 

ขอรับการสนับสนุนจาก

ผูปกครอง 

เงินเดือน 
สมทบ 

๕% 
รวม 

ตอป

(หาร

จํานวน 

นร. 

๑,๑๐๐ 

คน) 

ตอ

ภาค

เรียน 

(หาร 

๒ 

ภาค

เรียน) 

จํานวน

เงินท่ีเรียก

เก็บตอ

ภาคเรียน 

๑ 

ครูชาวตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๕๔๖ ๒๗๓ ๕๖๐ 

๒ 

ครูเช่ียวชาญในสาขา

เฉพาะ 
๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๒๘ ๑๖๔ ๔๔๐ 

๓ บุคลากร (ภารโรง) ๑๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐ ๑๒ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๑๑๕ 

๓๒๐ 

๔ 

บุคลากร     

(พนักงานขับรถยนต) 
๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๐ ๕๕ 

 

มติท่ีประชุม                                                                                                                  

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

 

๕.๓ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โรงเรียนไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนคาใชจาย

รายหัว จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประมาณการ ดังนี้ 

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (๗๐๘ คน x ๓,๕๐๐ บาท)  จํานวน ๒,๔๗๘,๐๐๐ บาท 

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (๕๒๘ คน x ๓,๘๐๐ บาท)  จํานวน ๒,๐๐๖,๔๐๐ บาท 

         งบประมาณเหลือจาย      จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมประมาณการรายรบั     จํานวน ๖,๒๘๔,๔๐๐ บาท 
 

การจัดสรรงบประมาณ 

งบดําเนินงาน      

คาสาธารณูปโภค     จํานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     จํานวน    ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

 ท่ี รายการ 
 เงินอุดหนุน 

(รายหัว)  

 เงินอุดหนุน 

(กิจกรรม)  

 เงินรายได 

สถานศึกษา  
 เงินอ่ืน ๆ  

 ๑ กลุมบริหารวิชาการ ๑,๙๖๘,๐๓๒.๘๐ ๑,๓๑๓,๓๗๐.๐๐  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐ 

๒ กลุมบริหารงานบุคคล ๕๒๗,๑๖๙.๐๐ - ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ - 

 ๓ กลุมบริหารท่ัวไป ๘๒๘,๖๖๙.๐๐ - ๕๐๖,๘๘๐.๐๐ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ 

 ๔ 

กลุมบริหารงบประมาณ

และกลุมพัฒนา

การศึกษา 

    

๒,๓๓๒,๐๘๙.๒๐ - - - 

 ๕ งบกลาง (สํารองจาย)      ๖๒๘,๔๔๐.๐๐ - - - 

 รวมงบประมาณท้ังหมด  ๖,๒๘๔,๔๐๐.๐๐ ๑,๓๑๓,๔๗๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๘๘๐.๐๐ ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ 

 

 อนึ่ง กรณีท่ีมีนโยบายเรื่องความจําเปนขออนุญาตเปนหลักการในการปรับแผนหรือเ พ่ิมกิจกรรม 

โดยใชงบประมาณตามท่ีไดรับอนุมัติ 

 มติท่ีประชุม                                                                                                                     

๕.๔ การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 

 ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได กําหนดเปนนโยบายท่ีจัดใหนักเรียนทุกคนได มีโอกาส 

ไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป ตั้งแตอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนจึงไดแตงตั้งกรรมการคัดเลือกหนังสือ 

เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๖๔  

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๗ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

  มติท่ีประชุม          

๕.๕ การขออนุมัติใชเงินเหลือรายไดสถานศึกษา 

ขอมูลรายรับรายจายเงินรายไดสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ท่ี รายการ ยอดยกมา รับ จาย คงเหลือ 

๑ คาจางครูชาวตางประเทศ ๙๘๗,๐๒๔.๘๒ ๓๕๓,๙๒๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๔๐,๙๔๕ 

๒ คาจางครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ๑,๑๙๒,๙๐๑.๑๕ ๓๑๒,๓๕๐ ๐ ๑,๕๐๕,๒๕๑ 

๓ คาสอนคอมพิวเตอร ๒๕๑,๕๑๖.๔๐ ๓๗๗,๘๕๐ ๖๑๐,๖๖๖.๔๐ ๑๘,๗๐๐ 

๔ คาจางบุคลากร ๕๐๕,๐๖๕.๗๒ ๒๐๒,๒๔๐ ๑๑๙,๓๔๐ ๕๘๗,๙๖๖ 

๕ คาบัตรประจําตัวนักเรยีน ๑๖,๙๒๒.๐๐ ๒๘,๘๙๐ ๐ ๔๕,๘๑๒ 

๖ คาวารสารโรงเรียน ๓๑๙,๔๘๔.๔๐ ๑๙,๓๖๒ ๐ ๓๓๘,๘๔๖ 

๗ คาคูมือนักเรยีน ๕๕,๓๖๐.๐๐ ๕๘,๑๒๐ ๐ ๑๑๓,๔๘๐ 

๘ คาประกันอุบัตเิหตุนักเรียน ๖๗,๐๙๐.๐๐ ๒๕๕,๗๕๐ ๐ ๓๒๒,๘๔๐ 

๙ คาตรวจสุขภาพนักเรียน ๒๖๓,๖๐๐.๐๐ ๑๐๒,๔๐๐ ๐ ๓๖๖,๐๐๐ 

รวม ๓,๒๕๕,๙๙๒.๔๙ ๑,๗๑๐,๘๘๒.๐๐ ๑,๐๓๐,๐๐๖.๔๐ ๔,๓๓๙,๘๔๐.๐๙ 

 

 ท้ังนี้ทางโรงเรียนขออนุญาตใชเงินท่ีเหลือดังกลาว เพ่ือใชในการดําเนินการตามความประสงคดังนี้ 

๕.๕.๑ การจัดซ้ือรถตู เพ่ือนํานักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนเดินทางไปราชการภายนอก 

มติท่ีประชุม                                                                                                                 

๕.๕.๒ การสรางเข่ือนรอบบริเวณโรงเรียน เพ่ือปองการการกัดเซาะตลิ่ง ซ่ึงสงผลใหอาคารเรียนเกิด 

ความเสียหาย และเปนการปรับภูมิทัศนใหสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู 

มติท่ีประชุม                                                                                                             

๕.๖ ขอความเห็นชอบ การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔  ปการศึกษา ๒๕๖๔  

รับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  ๑ จํานวน ๖ หอง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  ๔ จํานวน ๖ หอง  

โดยมีรายละเอียดแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ดังนี้ 

 - วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เขมขน (Pre – Gifted) จํานวน ๑ หอง 

 - วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร     จํานวน  ๒ หอง 

  - คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ    จํานวน  ๑ หอง 

 - คณิตศาสตร – ภาษาจีน     จํานวน  ๑ หอง 

 - ศิลปท่ัวไป      จํานวน  ๑ หอง 

หมายเหตุ วันเวลาการรับสมัครนักเรียน รอประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มติท่ีประชุม             

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๘ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๙ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 ๕.๗ ดวยบางครั้งทางโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีกิจกรรมเรงดวนหรือการบริหารจัดการโรงเรียน 

นอกเหนือจากโครงการ ซ่ึงบางครั้ ง เปนกิจกรรมตองดํ า เนินงานอยางเร งด วนและตองใชงบประมาณ 

ในการดําเนินงาน จึงขอความเห็นชอบการใชงบประมาณดําเนินงานดังกลาว โดยจะพิจารณาแหลงงบประมาณ 

ตามท่ีเหมาะสม และเปนไปตามระเบียบทางราชการ 

 มติท่ีประชุม            

๕.๘ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไดกําหนดหลักเกณฑในการยายบุคลากรปละ ๑ ครั้ง  

ในวันท่ี ๑ – ๓๑ มกราคม ของทุกป แตจะพิจารณายายปละ ๒ ครั้ง ในปการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ เพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกแกผูบริหารและครูท่ีประสงคจะขอยาย ขออนุมัติเปนหลักการในการใหความเห็นชอบตามการพิจารณา

ของโรงเรียน 

 มติท่ีประชุม            

๕.๙ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จะเปดหลักสูตร ๔ เหลาทัพและหลักสูตรแอรโฮสเตส ประกอบดวย 

 หลักสูตร ๔ เหลาทัพ 

  ๑. นักเรียนท่ีมีความสนใจ ตองมีผลการเรียนดี รูปรางดี สมรรถภาพทางกายเหมาะสม 

  ๒. ผูปกครองของนักเรียนสนับสนนุ 

  ๓. การจัดเรียนเสริมใหเรียนในวันเสาร เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยติวเขมใน ๕ วิชาหลัก คือ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง ข้ึน สงผลตอคะแนน O-Net ท่ีจะสูง ข้ึนดวย จะใชวิทยากรเปนครู ในโรงเรียนเปนหลัก  

และเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญ จากท้ัง ๔ เหลาทัพมาใหความรูแกนักเรียน 

  เปาหมาย ภายใน ๑ ถึง ๒ ปนี้ ใหมีนักเรียน สอบเขาโรงเรียนเตรียมทหารได 

 หลักสูตรแอรโฮสเตส 

  ๑. นักเรียนไดเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  ๒. นักเรียนมีทักษะในการวายน้ําและแกไขเฉพาะหนาได 

  ๓. เปาหมายคือสรางโอกาสและพานักเรียนไปถึงเปาหมายท่ีนักเรียนใฝฝน 

 ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๕ กลุมสาระฯ หากกลุมสาระการเรียนรูใดท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไดเทาระดับประเทศจะมีรางวัลให เพราะดวยหนาท่ีของผูอํานวยการคือการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 มติท่ีประชุม            
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ การกอสรางอาคารเรียนหลังใหม เปนอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ข เขตแผนดินไหว 

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

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

 



 
 

๖.๒ การจัดผาปาเพ่ือการศึกษา 

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

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

๖.๓ โรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

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

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

๖.๓ กรมพัฒนาท่ีดิน 

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

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

๖.๔ ทอระบายน้ํา 

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

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

ปดประชุม  เวลา .............................. น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๐ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 



 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 


