
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ครั้งท่ี 1/2565 
วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

                            ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      ประธานกรรมการ 

2. นางวันเพ็ญ สุขจิตร ์  ผู้แทนคร ู      กรรมการ 

3. นายบุญสง่ กลิ่นสวาทหอม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    กรรมการ 

4. นางปราณี กระทุ่มเขตต์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 

5. นางอารมณ์ ธนนมวิจารณ์    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 

6. ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 

7. นางสาวสุดาพร เมืองสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 

8. นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิเชษฐ ศรแก้ว  ผู้แทนผูป้กครอง      กรรมการ 

2. นายไชยมงคล เฉลิมวัฒน ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 

3. นายสมพร สถานทิพย ์  ผู้แทนศิษย์เก่า      กรรมการ 

4. พระครูอุดมนครกจิ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการ 

5. นายเซเว่น เสงี่ยมเฉย  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการ 

6. พ.ท.สมพงษ์ สอนดี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 

7. น.อ.สมศักดิ์ เที่ยงประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอจัฉราพร   นาคดิลก  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2. นางสาวมนนภา  เทพหินลัพ  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
เริ่มประชมุเวลา 09.00 น. 
 

นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดประชุม    ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
1. การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 

  2. ขอความเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในแต่ละภาคเรียน 
 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว    
                 (ครั้งที่ 2/2564  วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 
      มติท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3    เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
           รองอัจฉราพร นาคดิลก รายงานการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลังการปฏิบัติตาม
แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  1. ยอดผู้ติดเช้ือ 
   -นักเรียน 30 คน 
   -ครู  3 คน 
   รวมสะสม 33 คน 
  2. ผู้ฉีดวัคซีน 
   - ครูครบ 2 เข็ม   ทุกคน 100 % 
   - ครูบูสเข็ม 3   30 คน 
   - นักเรียนฉีดเข็ม 1  542 คน คิดเป็น 87.99 % 
   - นักเรียนฉีดเข็ม 2  494 คน คิดเป็น 80.19 % 
  3. การจัดการเรียนการสอน On-site Hy bird แบ่งตอน ก /ตอน ข เป็นสัปดาห์ 
  4. การตรวจ ATK เทศบาลมอบให้ 1,200 ชุด และสาธารณสุข 450 ชุด 
   - ตรวจทุกคน100 % 1 ธันวาคม 2564 และ 7 ธันวาคม 2564 
      10 มกราคม 2565 และ 17 มกราคม 2565 
   - สุ่มตรวจ10 %  สุ่มตรวจนักเรียนห้องละ 2 คน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
 
    มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

1. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565  
 
 
 



โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

**************************** 
  การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่  
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

ตอนที่  1  เงินที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรัฐบาลได้จัดสรร 5 รายการ 
 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) (โรงเรียนนำไปจัดสรรตามแผนฯ) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      3,500 บาท x 418 คน       =  1,463,000 บาท 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   3,800 บาท x 198 คน       =    752,400 บาท 
      รวม                       =  2,215,400 บาท 
 2. ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ 1 ครั้งต่อปี) 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1              764 บาท x 140 คน        =   106,960 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2              877 บาท x 146 คน        =   128,042 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3              949 บาท x 132 คน        =   125,268 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4            1,318 บาท x  85 คน        =   112,030 บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5            1,263 บาท x  60 คน        =    75,780  บาท 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6            1,109 บาท x  53 คน        =    58,777  บาท 
      รวม                       =    606,857 บาท 
 3. คา่อุปกรณก์ารเรยีน (โรงเรียนจ่ายเงินสดให้กบันักเรยีน และ/หรือผูป้กครอง มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ป)ี 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         420 บาท x 418 คน       =   175,560 บาท 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      460 บาท x 198 คน       =    91,080 บาท 
      รวม                       =   266,640 บาท 
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนจ่ายเงินสดให้กับนกัเรียน และ/หรอืผูป้กครอง มอบ 1 ครั้งต่อปี) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         450 บาท x 418 คน       =   188,100 บาท 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      500 บาท x 198 คน       =    99,000 บาท 
      รวม                       =   287,100 บาท 
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน (โรงเรียนนำไปจัดสรรตามแผน) 
  มัธยมศึกษาตอนต้น                880 บาท x 418 คน       =   367,840 บาท 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย             950 บาท x 198 คน       =   188,100 บาท 
      รวม                       =   555,940 บาท 
  รวมเงินท่ีได้รับจากรัฐบาลท้ังสินจำนวน                   =  3,931,937 บาท 
 
 
 
 
 



 ตอนท่ี 2 การจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเภทรายการท่ีได้รับ 
จัดสรรจากรัฐบาล 

เงินท่ีได้รับ 
จัดสรร(บาท) 

กลุ่มโครงการ 
ใช้จำนวนเงิน

(บาท) 
กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ 
1.ค่าจัดการเรียน 
  การสอน 
 (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 

2,215,400 

สำรองจ่าย 221,540 
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 

652,340  
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

761,988  กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

313,268  กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

139,368  กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 

126,896  กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

2. ค่าหนังสือเรียน  
 

1,716,537 

โครงการสนองนโยบาย
รัฐบาล:โครงการการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

606,857 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการและ

กลุ่มบรหิารงบ 
3. ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
 

266,640 
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

4. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  

287,100 
กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
5. ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียน  

555,940 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ  

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป และ ICT 

รวม 3,931,937 บาท 
   

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผดิชอบ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียนสูศ่ตวรรษที ่21 ครูวันเพ็ญ 226,500 
 1.1 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูสุรีย์พร 15,000 
 1.2 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ครูสุรสิทธ์ิ 15,000 
 1.3 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ครูภัทรพงศ ์ 20,000 
 1.4 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ ครูทวิช 25,000 
 1.5 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ พลศึกษา ครูพูลศักดิ ์ 39,000 
 1.6 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา ครูธีรศานต ์ 20,000 
 1.7 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ครูปณิชา 22,500 
 1.8 กิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ครูชลดา 20,000 
 1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) ครูสุณิสา 15,000 
 1.10 กิจกรรมงานห้องสมุด ครูอำภา 35,000 
2 โครงการการวดัและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครูวริยา 328,488 
3 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูวาสนา 158,000 
4 โครงการลูก อ.ร. ใส่ใจใฝ่เรียนรู้ ครูสรีย์พร - 
5 โครงการพฒันาทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ ครูพรหมภัสสร 3,000 
6 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูชลดา 7,000 
7 โครงการสง่เสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูปาณิศา 15,000 
8 โครงการพฒันาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั ครูพัชรินทร์ - 
9 โครงการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ครูวิภาวรรณ 14,000 

10 โครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ครูศิโรวรรณ 10,000 
 

11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูวันเพ็ญ 1,700,709 
 11.1 จัดซ้ือหนังสือเรียน (จัดซ้ือ 1 คร้ังต่อปี) วิชาการและ 

งบประมาณ 
601,529 

 11.2 มอบเงินอุปกรณ์การเรียน (มอบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปี) งบประมาณ 264,120 
 11.3 มอบเงินเคร่ืองแบบนักเรียน (มอบ 1 คร้ังต่อปี) ทั่วไป 284,400 
 11.4 จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน วิชาการ, ทั่วไป 

และ ICT 
550,660 

รวมทั้งสิ้น 2,462,697 
 
 
  



รายชื่อโครงการบรหิารทั่วไป 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผดิชอบ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการสง่เสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ครูฤทัย 22,015 
2 โครงการรักษ์ อ.ร. ครูสิทธิชยั 113,360 
3 โครงการพฒันากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ครูลำเทยีน 108,852 
4 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ ครูภัทรพงศ์   21,185 
5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูลิขิต 46,856 
6 โครงการสง่เสริมความสัมพันธ์ผูป้กครองและครู  ครูลำเทยีน 1,000 

รวมทั้งสิ้น 313,268 
 

รายชื่อโครงการกลุ่มบริหารบุคคล 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผดิชอบ

โครงการ 
งบประมาณ 

1 
โครงการพฒันาสง่เสริมการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลของผู้บริหาร 

ครูจารุณี 9,720 

2 โครงการเสริมสร้างขวญัและกำลงัใจและการรักษาวินัย ครูวิภาวรรณ   19,508 
3 โครงการพฒันาบคุลากรรอบดา้น ครูธีรศานต ์ 110,140 

4 
โครงการจดัจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ในสถานศึกษาและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในภาคเรียนที ่2/2564 

ครูวิภาวรรณ   204,162 
(เงินเหลื่อมปี) 

5 
โครงการจดัจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาขาดแคลน ครูจารุณี 120,000 

(เงินเหลื่อมปี) 
รวมทั้งสิ้น  463,530 

 
รายชื่อโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ข้อ รายชื่อโครงการ 
ผู้รับผดิชอบ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการกำหนดนโยบายและการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ครูกาญจนา 5,000 
2 โครงการพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ครูนันทวด ี 7,000 
3 โครงการสง่เสริมประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ ครูวิจิตรา 40,396 
4 โครงการงานยานพาหนะ ครูกาญจนา 71,500 
5 โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูมนนภา 3,000 

รวมทั้งสิ้น 126,896 
 

 
 
 
 



            2. ขอความเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในแต่ละภาคเรียน ดังนี้   
               ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1,100 บาท 
                ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ = 400 บาท 
                ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ = 160 บาท 
                ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา = 480 บาท 
                ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน = 60 บาท 
 

              ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1,100 บาท 
                ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ = 400 บาท 
                ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ = 160 บาท 
                ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา = 480 บาท 
                ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน = 60 บาท 
  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ  

1. จัดงานราตรียูงทองจากสมาคมศิษย์เก่า รายได้ในการจัดงาน เพื่อระดมทุนทัพยากรทุนการศกึษา 
งดการขอรับบริจาคจากองค์กรภายนอก จัดเป็นโครงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อน้อง โดยประชุมกับประธาน
รุ่นทุกรุ่น แบ่งเป็นรุ่นละ 30,000 เป็นต้น และเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมช้ีแจง 

2. เน้นย้ำการควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในโรงเรียน 
3. โรงเรียนจะมีการเปลี่ยนพัดลมทุกห้องเรียนในอาคาร 2  ราคาประมาณ 300,000 - 400,000 บาท 

(ใช้งบเหลื่อมปี)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  11.00 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)…....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสาวมนนภา   เทพหินลัพ) 
 

 
 
 
       (ลงช่ือ)…....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายเจนวุฒิ   บุญชูพงศ์) 

เลขานุการกรรมการสถานศึกษา 
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 


