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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน มิถนุายน 2565 

ณ ห้องประชุม 2  อาคารอ านวยการ  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 2.  นายลอย  มีหมู ่ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 3.  นายณรงค์  ชูเชิด  ผู้แทนครู    กรรมการ 
 4.  นางสาวสุชาดา  ค าใหญ่ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 5.  พระครูอาทรภัทรกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 6.  น.ส.เบญจวรรณ  แย้มละมูล ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 7.  นายวิเนตร  แสนหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 8.  ร.ต.เฉลียว  ชูเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9.  นายสนิท รีนับถือ ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  น.อ.ประมวล  เสาว์ทองหยุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 2.  นายอ านาจ  โรจน์พิสุทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
 3.  พระครูวิมลชัยสิทธิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ (มรณภาพ) 
 4.  นายธิติศักดิ์  ยศสิริพัฒน์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 5. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 6. นายสมศักดิ์  เอกมนสิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  นางธารกมล  สิทธิบุ่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3.  นางสาวปาณิสรา  อ่อนเที่ยง        รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4.  นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5.  นางสาวสุทธินี  เมืองมูล คร ู
 6.  นางสาวพัชนรินทร์  เชียงพฤก คร ู
 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

1.1 รายงานผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  

1.2 แนะน าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง     
ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 จ านวน 4 ราย 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก 
 1  นางสาวดุษณี  ริยาพันธ์    ฟิสิกส์  
2 นางสาวชลิตา  จันทร์ทอง   ดนตรี  
3   นางสาวสุภัค  สมบูรณ์โชคดี   คณิตศาสตร์  
4  นายณัฐพล  จันทร์สุวรรณ   ภาษาอังกฤษ  

 

1.3 รายงานการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู จ านวน 3 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก โรงเรียน สังกัด ส่งตัว 
1  นางสาวสุรารักษ์  โฉมกอง คณิตศาสตร์  ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สพม.สุพรรณบุร ี 4 เม.ย. 65 
2 นางสาววาทินี  ชูคันหอม   ภาษาไทย วังยาวศึกษาวิทย ์ สพม.มหาสารคาม 5 พ.ค. 65 
3 นางสาวกนกภร  กลับฝั่ง การงานอาชีพ วัดนางบวช สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 20 พ.ค. 65 

 

1.4 รายงานการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ไปรับราชการ                       
ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 1 ราย คือ นายทวีศักดิ์  โชติรัตนภิรมย์ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2  

1.5 รายงานการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง           
มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 3 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก 
1 นายสุทธวีร์  ปทุมสูติ  คณิตศาสตร ์
2 นางสาวถิราพร  คงคาเย็น นาฏศิลป ์
3 นางสาวสิริยากร ใจเยือกเย็น ภาษาจนี 

 

1.6 รายงานการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ปีงบประมาณ 2562 และ
ปีงบประมาณ 2565 หลังจากการด าเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแอลอีดี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

1.7 รายงานการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล              
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4  

1.8 รายงานสรุปผลการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จ านวน 194 ราย ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 จ านวน 163 ราย คิด
เป็นร้อยละ 84 ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 5  

1.9 รายงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  
พุทธศักราช 2565  

 
 /ระเบียบวาระท่ี 2...  
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6                                       
                         มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  แนวทางในการถือปฏิบัติ 
 การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบ

บูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกัน  
 5.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 
2565 โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2565 และส่งค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาฯ ถึงส ารักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หากมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ขอย้าย       
ในช่วงเวลาดังกล่าว เห็นควรอนุมัติให้ย้ายได้ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน 
 

 5.2 การเสนอขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงกรอบอัตราก าลั ง การจ้ างลูกจ้างชั่ วคราวจากเงิน                        
นอกงบประมาณจากเดิมขอจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ เนื่องจากครูอุตสาหกรรมศิลป์                 
ได้โอนย้ายไปสังกัดกรมอาชีวศึกษา ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8       
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน 

           

 5.3 การเสนอขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและส่วนราชการ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 9 
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน  
 

 5.4 การเสนอขออนุมัติงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรม
ค่ายยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6, และกิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 เนื่องจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท าให้ราคาสินค้าและบริการ
ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น               
จึงมีความจ าเป็นในการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 10    
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน 
 

 5.5 เนื่องจากพระครูวิมลชัยสิทธิ (หลวงพ่อล้อม ชยธมฺโม) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์มรณภาพ จึงให้
ด าเนินการจัดท าหนังสือขอแต่งตั้งพระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง เป็นกรรมการแทน       
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน 

/ระเบียบวาระท่ี 6...   





สรุปโครงการท่ีด าเนินการแล้ว งบประมาณปี 2565 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ ประเภทเงิน เงินทีข่อใช้ เงินทีใ่ช้จริง
1 กจิกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ อดุหนุน 624,750.00      150,560.00      
2 กจิกรรม Open House เปิดบ้านฐานบิน อดุหนุน 50,000.00       22,976.00       
3 กจิกรรมพฒันาศักยภาพของผู้เรียน อดุหนุน 43,740.00       14,580.00       
4 กจิกรรมรับสมคัรนักเรียนใหม ่ชั้นม.1 และ ม.4 อดุหนุน 13,514.00       8,533.85         
5 โครงการพฒันาปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อดุหนุน 435,736.00      404,360.00      
6 โครงการพฒันากลุ่มบริหารวิชาการ อดุหนุน 106,006.00      103,006.00      
7 กจิกรรมจัดซ้ือแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) อดุหนุน 67,620.00       60,060.00       
8 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการสอบประเมนิผลระดับโรงเรียน อดุหนุน 78,878.00       75,378.00       
9 โครงการส่งเสริมการอา่น อดุหนุน 21,850.00       800.00           
10 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล อดุหนุน 27,200.00       26,000.00       
11 โครงการพฒันางาน OBECQA ให้มคีวามย่ังยืน อดุหนุน 7,187.00         7,187.00         
12 โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล อดุหนุน 3,202.00         2,602.00         
13 โครงการพฒันาระบบงานผลิตส่ือเพือ่การเรียนการสอน อดุหนุน 635,560.00      88,230.00       
14 กจิกรรมพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา อดุหนุน 2,700.00         1,900.00         
15 กจิกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา อดุหนุน 2,205.00         2,205.00         
16 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีคาดว่าจะไมจ่บการศึกษา อดุหนุน 2,903.00         2,903.00         
17 โครงการจัดท าเอกสารการศึกษาตามหลักสูตร อดุหนุน 73,800.00       67,490.00       
18 กจิกรรมทักษะการอา่นออกเขียนได้ อา่นคล่องเขียนคล่อง อดุหนุน 2,500.00         2,500.00         
19 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านักงานเพือ่การเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย อดุหนุน 18,982.00       18,982.00       

20
กจิกรรมพฒันาห้องศูนย์การเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

อดุหนุน 45,800.00       26,000.00       

21 กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อดุหนุน 92,800.00       88,328.00       

22
กจิกรรมพฒันาความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คอมพวิเตอร์ (สอวน.)

อดุหนุน 10,000.00       2,800.00         

23 กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนและครูยุคใหมด้่วยส่ือ ICT อดุหนุน 42,000.00       42,000.00       

24
กจิกรรมจัดซ้ือปุกรณ์ส าหรับวิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาหุน่ยนต์และ
การอบรมอจัฉริยภาพทางเทคโนโลยี

อดุหนุน 53,400.00       47,508.00       

25 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อดุหนุน 23,310.00       23,310.00       
26 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี อดุหนุน 8,885.00         8,885.00         
27 กจิกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อดุหนุน 8,000.00         8,000.00         
28 กจิกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา อดุหนุน 77,500.00       6,500.00         

29
กจิกรรมปรับปรุงพฒันาส่ิงแวดล้อมในการเรียนห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์ 313

อดุหนุน 4,000.00         4,000.00         

30 กจิกรรมพฒันาห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 324  อดุหนุน 4,000.00         4,000.00         
31 กจิกรรมพฒันาห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 325   อดุหนุน 4,000.00         4,000.00         
32 กจิกรรมพฒันาห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 311 - 312 อดุหนุน 14,500.00       11,300.00       
33 กจิกรรมปรับปรุงพฒันาห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 327 อดุหนุน 10,000.00       10,000.00       
34 กจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา อดุหนุน 33,075.00       31,475.00       

เอกสารหมายเลข 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ ประเภทเงิน เงินทีข่อใช้ เงินทีใ่ช้จริง
35 กจิกรรมสืบสานและต่อยอดศาสตร์พระราชา  อดุหนุน 1,909.00         1,909.00         

36
กจิกรรมพฒันาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

อดุหนุน 17,770.00       4,000.00         

37 กจิกรรมห้องสมดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อดุหนุน 9,500.00         9,389.00         

38 โครงการพฒันาศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสพม.นครปฐม อดุหนุน 66,099.00       65,724.00       

39 กจิกรรมวัสดุอปุกรณ์ส านักงาน อดุหนุน 32,880.00       26,300.00       
40 กจิกรรมหุน่น้อยช่วยชีวิต อดุหนุน 9,500.00         9,500.00         

41
กจิกรรมพฒันาส่ือ นวัตกรรม เพือ่พฒันาทักษะการเรียนรู้ศิลปะของ
ผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21

อดุหนุน 60,823.00       60,823.00       

42 กจิกรรมพฒันาห้องนาฏศิลป์ อดุหนุน 35,500.00       32,500.00       
43 กจิกรรมดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากล อดุหนุน 50,500.00       50,500.00       
44 โครงการสืบทอดพระราชปณิธานสืบสานโขนอจัฉริยนาฏกรรมสยาม อดุหนุน 59,430.00       59,430.00       
46 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุการจัดการเรียนการสอน อดุหนุน 23,786.00       22,031.00       
47 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานในการจัดการเรียนการสอน อดุหนุน 36,767.00       36,767.00       
48 กจิกรรมพฒันาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร อดุหนุน 31,200.00       31,200.00       
49 กจิกรรมพฒันาห้องปฏิบัติงานช่าง งานเกษตร อดุหนุน 59,400.00       59,400.00       

50
กจิกรรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศและคอมพวิเตอร์ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ

อดุหนุน 5,500.00         1,000.00         

51
กจิกรรม我们唱中国歌 (หว่อเมนิ ช่าง จงกัว๋ เกอ) มาร้องเพลง
จีนกนัเถอะ

อดุหนุน 1,200.00         1,186.00         

52 กจิกรรมการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน 326 อดุหนุน 4,000.00         4,000.00         
53 กจิกรรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน อดุหนุน 7,380.00         7,380.00         
54 กจิกรรม English and Chinese Sharing อดุหนุน 1,000.00         1,000.00         
55 กจิกรรม  Christmas festival อดุหนุน 5,160.00         5,160.00         
56 โครงการมหัศจรรย์การเรียนรู้ อดุหนุน 63,935.00       22,000.00       
57 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุหน่วยงานแนะแนว อดุหนุน 3,750.00         3,750.00         
58 กจิกรรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ อดุหนุน 4,000.00         4,000.00         
59 กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูผู้น าและสมาชิกยุวกาชาด  อดุหนุน 11,010.00       5,500.00         
60 กจิกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย  อดุหนุน 2,000.00         1,980.00         
61 กจิกรรมวันสวรรคต ของรัชกาลท่ี 6 พระบิดาของลูกเสือไทย   อดุหนุน 2,100.00         2,100.00         
62 กจิกรรมพฒันากจิการลูกเสือ-เนตรนารี อดุหนุน 15,650.00       15,650.00       
63 กจิกรรมพฒันาคุณภาพบริหารจัดการกจิกรรมชุมนุม   อดุหนุน 2,215.00         2,145.35         
64 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์งานการเงิน อดุหนุน 100,449.00      96,339.00       
65 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ อดุหนุน 4,000.00         4,000.00         
66 โครงการปรับปรุงห้องการเงิน อดุหนุน 7,000.00         7,000.00         
67 โครงการพฒันางานแผนงาน อดุหนุน 162,044.00      56,779.00       
68 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ อดุหนุน 181,460.00      104,482.67      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ ประเภทเงิน เงินทีข่อใช้ เงินทีใ่ช้จริง

69
โครงการพฒันาประสิทธิภาพและการประเมนิผลการควบคุมภายใน
สถานศึกษา

อดุหนุน 22,985.00       22,985.00       

70 กจิกรรมจ่ายช าระค่าไฟฟา้ อดุหนุน 3,120,000.00   766,457.97      
72 กจิกรรมจ่ายช าระค่าไปรษณีย์ รายได้ 12,000.00       1,178.00         
73 กจิกรรมจ่ายช าระค่าอนิเตอร์เน็ต กจิกรรมพฒันาฯ 600,000.00      269,677.45      

74
กจิกรรมส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันา
ตนเอง

อดุหนุน 116,100.00      17,820.00       

75
กจิกรรมส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันา
ตนเอง

อดุหนุน 100,000.00      12,672.00       

76 กจิกรรมการพฒันาส านักงานการบริหารงานกลุ่มงานบุคคล   อดุหนุน 82,484.00       82,484.00       
77 กจิกรรมปรับปรุงท าเนียบบุคลากร  อดุหนุน 67,854.00       67,854.00       
78 กจิกรรมงานวางแผนอตัราก าลัง รายได้ 2,281,554.00   673,633.90      
79 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน อดุหนุน 86,877.00       51,627.00       
80 กจิกรรมพฒันากจิกรรมหน้าเสาธง อดุหนุน 14,780.00       14,780.00       
81 กจิกรรมพฒันาธนาคารโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการออมเงินฯ อดุหนุน 10,280.00       10,280.00       
82 กจิกรรมส่งเสริมการออมเงินของนักเรียน "จากเงินหนู สู่ออมสิน" อดุหนุน 1,500.00         1,500.00         
83 กจิกรรมพฒันาส านักงานกจิกรรมนักเรียน อดุหนุน 6,140.00         2,000.00         

84
กจิกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง

อดุหนุน 2,876.00         2,876.00         

85 กจิกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน อดุหนุน 70,000.00       70,000.00       
86 กจิกรรมมอบเงินอดุหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน อดุหนุน 300.00           300.00           
87 กจิกรรมคนดีศรีฐานบิน อดุหนุน 17,680.00       16,480.00       
88 กจิกรรมค่ายคุณธรรมระดับ ม.1-ม.6 อดุหนุน 12,430.00       10,150.00       
89 กจิกรรมค่ายคุณธรรมระดับ ม.1-ม.6 กจิกรรมพฒันาฯ 505,250.00      451,760.00      
90 กจิกรรมตัดซ้ือยาสามญัประจ าบ้าน อดุหนุน 20,000.00       16,915.00       
91 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ห้องพยาบาล อดุหนุน 35,340.00       31,340.00       
92 กจิกรรมประกนัอบุัติเหตุหมูน่ักเรียน รายได้ 570,000.00      570,000.00      
93 กจิกรรมงานสารบรรณ อดุหนุน 29,543.00       28,043.00       
94 กจิกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อดุหนุน 1,345.00         1,345.00         
95 กจิกรรมปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ รายได้ 100,000.00      37,100.00       
96 กจิกรรมส่ือส่ิงพมิพ ์งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน รายได้ 520,600.00      82,800.00       
97 กจิกรรมพฒันาประสิทธิภาพงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน อดุหนุน 12,283.00       7,783.00         
99 กจิกรรมพฒันาน้ าด่ืม อดุหนุน 154,240.00      98,500.00       
100 กจิกรรมซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์โรงเรียน อดุหนุน 132,994.00      49,033.00       

101
กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง พฒันาอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนุน 80,001.00       36,800.00       

102 กจิกรรมสถานศึกษาปลอดภัย  อดุหนุน 2,530.00         2,530.00         
103 กจิกรรมจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายได้ 990,000.00      990,000.00      



สรุปโครงการท่ีด าเนินการแล้ว งบประมาณปี 2565 (งบเหลือจ่าย) 

 
 
 

ล าดับ โครงการ ประเภทเงิน เงินทีข่อใช้ เงินทีใ่ช้จริง
1 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ห้องเรียน เหลือจ่ายอดุหนุน 486,000.00     486,000.00     

2
จัดซ้ือไมค์ล าโพงช่วยสอนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน

เหลือจ่ายอดุหนุน 495,300.00     495,300.00     

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุส านักงานวิชาการ เหลือจ่ายอดุหนุน 34,011.00       34,011.00       
4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ เหลือจ่ายอดุหนุน 382,460.00     382,460.00     
5 พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เหลือจ่ายอดุหนุน 50,000.00       50,000.00       
6 ปรับปรุงพฒันาห้องแนะแนว เหลือจ่ายอดุหนุน 192,000.00     131,000.00     
7 พฒันาห้องเรียน SMART SCIENCE แห่งโลกศตวรรษท่ี 21 เหลือจ่ายอดุหนุน 397,850.00     397,850.00     
8 พฒันาห้อดาราศาสตร์ เพือ่เสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เหลือจ่ายอดุหนุน 386,000.00     386,000.00     
9 พฒันาห้องปฏิบัติการฟสิิกส์รูปแบบ STEM Education เหลือจ่ายอดุหนุน 434,484.00     434,484.00     
10  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารวิทยาศาสตร์ 2 เหลือจ่ายอดุหนุน 80,000.00       80,000.00       
11 ปรับปรุงภูมทัิศน์และส่ิงแวดล้อม เหลือจ่ายอดุหนุน 203,770.00     189,140.00     
12 เตรียมความพร้อมกอ่นเปิดภาคเรียน เหลือจ่ายอดุหนุน 210,000.00     123,105.00     
13 ปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน LED เหลือจ่ายอดุหนุน 333,365.00     333,365.00     
14 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับห้องเรียน เหลือจ่ายอดุหนุน 1,540,000.00   1,540,000.00   
15 บ ารุงรักษาระบบไฟฟา้แบบครบวงจร เหลือจ่ายอดุหนุน 38,774.00       38,774.00       
16 ตู้สาขาโทรศัพท์ เหลือจ่ายอดุหนุน 105,716.00     105,716.00     
17 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าบริเวณข้างโรงฝึกงานเกษตร เหลือจ่ายอดุหนุน 43,322.00       22,400.00       
18 ระบบสูบน้ า เหลือจ่ายอดุหนุน 14,980.00       14,980.00       
19 จัดซ้ือถังดับเพลิง เหลือจ่ายอดุหนุน 21,600.00       12,519.00       
20 พนัาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เหลือจ่ายอดุหนุน 35,960.00       35,960.00       
21 กจิกรรมระบบสัญญาณอนิเตอร์เน็ตไร้สาย เหลือจ่ายอดุหนุน 117,000.00     117,000.00     
22 กจิกรรมจ่ายช าระค่าโทรศัพท์ เหลือจ่ายอดุหนุน 141,000.00     4,590.30         
23 กจิกรรมจ่ายช าระค่าไปรษณีย์ เหลือจ่ายอดุหนุน 141,000.00     3,367.00         
24 โครงการวางแผนอตัราก าลัง เหลือจ่ายอดุหนุน 2,281,554.00   2,111,886.35   
25 ค่าย STEM พชิิตความรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 เหลือจ่ายกจิกรรมฯ 30,800.00       22,797.00       
26 ค่ายพฒันาอจัฉริยภาพทางเทคโนโลยี เหลือจ่ายกจิกรรมฯ 12,610.00       98,975.00       
27 ทัศนศึกษา ชั้น ม.1 เหลือจ่ายกจิกรรมฯ 168,280.00     163,600.00     
28 ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 เหลือจ่ายกจิกรรมฯ 233,610.00     233,610.00     
29 วารสารประชาสัมพนัธ์โรงเรียน เหลือจ่ายรายได้ 288,000.00     100,800.00     
30 งานวางแผนอตัรก าลัง เหลือจ่ายรายได้ 1,785,500.00   964,709.66     
31 ปรับปรุงระบบไฟฟา้อาคาร 3 กบั อาคาร 4 เหลือจ่ายอดุหนุน 163,500.00     163,500.00     
32 ทาสีภายนอกอาคาร 1 อาคาร 2 เหลือจ่ายอดุหนุน 281,698.90     281,698.90     
33 ติดต้ังตาข่ายเหล็ก อาคารเรียน 4 เหลือจ่ายอดุหนุน 85,814.00       85,814.00       
34 ติดต้ังตาข่ายเหล็ก อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 6 เหลือจ่ายอดุหนุน 350,000.00     350,000.00     
35 เตรียมความพร้อมกอ่นเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 เหลือจ่ายกจิกรรมฯ 79,000.00       79,000.00       









 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางเปรยีบเทียบค่าไฟฟ้าโรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน 
ปีงบประมาณ  2562  และปงีบประมาณ  2565 

 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า (บาท) ผลต่าง (บาท) 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ตุลาคม 144,688.51 92,360.31  -52,328.20 
พฤศจิกายน 193,890.13 12,481.53  -181,408.60 
ธันวาคม 193,420.74 118,456.52  -74,964.22 
มกราคม 176,936.76 107,228.74  -69,708.02 
กุมภาพันธ ์ 200,257.94 141,566.42  -58,691.52 
มีนาคม 169,624.43 99,899.49  -69,724.94 
เมษายน 127,042.08 82,464.96  -44,577.12 
พฤษภาคม 117,992.89    
มิถุนายน 259,445.19    
กรกฎาคม 245,010.71    
สิงหาคม 226,668.45    
กันยายน 282,492.84    

รวม 2,337,470.67 654,457.97 0.00 -551,402.62 
สรุปผลการเปรียบเทียบ   -551,402.62 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ครั้งท่ี 1/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 25645 

ณ ห้องประชุม 2  อาคารอ านวยการ  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายณัฐภาคย์   พัฒนพิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 2.  น.อ.ประมวล   เสาว์ทองหยุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 3.  นายลอย   มีหมู่ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 4.  นายณรงค์   ชูเชิด  ผู้แทนครู    กรรมการ 
 5.  นายอ านาจ   โรจน์พิสุทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
 6.  นางสาวสุชาดา   ค าใหญ่ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 7.  น.ส.เบญจวรรณ   แย้มละมูล ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 8.  นายวิเนตร   แสนหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9.  ร.ต.เฉลียว   ชูเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 10. นายสนิท  รีนับถือ ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ  
ผูไ้ม่มาประชุม 
 1.  พระครูอาทรภัทรกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 2.  พระครูวิมลชัยสิทธิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 3.  นายธิติศักดิ์   ยศสิริพัฒน์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 4.  นายเดชา   วิบูลย์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 5. นายสมศักดิ์   เอกมนสิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  นางธารกมล  สิทธิบุ่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3.  นางสาวปาณิสรา  อ่อนเท่ียง        รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4.  นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5.  นางสาวสุทธินี  เมืองมูล ครู 
 6.  นางสาวพัชนรินทร์  เชียงพฤก ครู 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

1.1 การหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน SMART SCIENCE ห้องดาราศาสตร์และ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1                                       
                         มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  แนวทางในการถือปฏิบัติ 
 การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบ

บูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2         

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   4.1 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามมติที่ประชุม   
ครั้งที่ 4/2564 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเอกสารขออนุมัติการขยายห้องเรียนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐมแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน ที่ยื่นค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2565 จ านวนทั้งสิ้น 9 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
1. นางสาวณิปุณมา  ล้อมไร่  
2. นายชัยจุมพล  ปิยศทิพย์ 
3. นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร 
4. นางสาวสุรารักษ์  โฉมกอง 
5. นางสาววรรณภา  เรืองศรี  
6. นางสาวกนกภร  กลับฝั่ง 
7. นางสาววาทินี  ชูคันหอม 
8. นายปิติชัย  มีอ าพันธ์ 
9. นางกมลชนก  ปลูกเพชร 

 

 ข้อมูลโดย 
นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      สรุปวันท่ี 27 มกราคม 2565 
 

 4.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้  ขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเอกสาร               
เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการ CIO ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกัน  
 5.1  การเสนอขออนุมัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3        
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน 
 

 /5.2 การเสนอ...          
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