
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี ๑๓ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองเกียรติยศ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

……..……………………………………………………………………………………………………………………… 
ประธานท่ีประชุม  นายชัยวัฒน  ประเสริฐ    ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
 
ผูมาประชุม   ๑. นายชัยวัฒน  ประเสริฐ       
  ๒. นายทศพร  ตั้งมาลา 
  ๓. นายมีแกว  นุผาเลา 
  ๔. นายนิกร  คําลือเกียรติ 
  ๕. พระครูปริยัติรังสรรค 
  ๖. พระครูมานิตยพัฒนสุนทร 
  ๗. นางอัมพร  ไชยสมภาร 
  ๘. นางพิชยา  ชูมก 
  ๙. นายจรัส   คําอาย 
ผูไมมาประชุม 
  ๑. นายนิพนธ  แสงเนตร 
  ๒. นางจินตนา  จิตนารินทร 
  ๓. นายเจริญ  มณีทอง 
  ๔. นายสมบัติ  ณ วรรณไทย 
  ๕. นายอนันต  คําโปง 
  ๖. สิบเอกสุพจน  คุณาวงค 
ผูรวมประชุม 
  ๑. นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ 
  ๒. นายถวิล  ชัยยา 
  ๓. นายเมธา  ศรีประทีป 
  ๔. นายสุทน  คุมเสม 
    

ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม  เวลา 0๙.๐๐ น. 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
     ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับทานประธาน ในฐานะนายกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนธีรกานท
บานโฮงท่ีไดรับโลรางวัลนายกสมาคมผูปกครองและครู ดีเดน จากสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย 
 ๑.๒ การเฝาระวังโรคระบาดรายแรง Covid-19 ตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๓ ขอบคุณทุกหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลืองานวิ่งเพ่ือสุขภาพ Theerakarnbanhong  
Mini  Marathon  2020 ครัง้ท่ี 5 และงานเปดบานวิชาการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 ๑.๔ ขอขอบพระคุณชมรมธุรกิจเคมีเกษตรภาคเหนือ นําโดย คุณทศพร ตั้งมาลา รานชัยมงคล ท่ี
ไดมอบอุปกรณกีฬา มูลคา ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 
  
 
 



วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔    
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานครั้งท่ี ๔ 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องและเสนอเพ่ือทราบ  
 ๓.๑ รายงานผลการการดําเนินงานดานวิชาการ และการนํานักเรียนเขารวมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย    
  ๑) โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
      กิจกรรมท่ี ๑ การแขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับชาติ   สรุปผลการ
แขงขันระดับเขตพ้ืนท่ี สงรวมแขงขัน ๑๐๑ รายการ ได เหรียญทอง ๗๙ เหรียญ เหรียญเงิน ๑๗ เหรียญ   
เหรียญทองแดง ๒ เหรียญ   ระดับชาติ สงรวมแขงขัน ๔๑ รายการ  สรุปผลการแขงขันได เหรียญทอง ๑๗ 
เหรียญ เหรียญเงิน ๑๓ เหรียญ  เหรียญทองแดง ๗ เหรียญ งบประมาณท่ีใชไป 408,702  บาท 
     กิจกรรมท่ี ๒ มหกรรมวิชาการ ปนี้ไดจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม คือ การประกวดฟอมเล็บ       
๕  ตําบล การเตนไลนแดนซ นักเรียนระดับประถมศึกษา และการมอบเกียรติคุณบัตร “คนดีศรีบานโฮง” 
งบประมาณท่ีใชไป ๑๐๔,๒๘๘ บาท 
  ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล 
        กิจกรรมท่ี ๑ คายวิชาการ   

    คายวิชาการปรับพ้ืนฐาน ม.1   20,760  บาท 
    คายวิชาการ ม.1 (คณิตศาสตร)            20,595  บาท 

    คายวิชาการ ม.2 (ฝมือสวยดวยศิลปสรางสรรค) 24,968  บาท 
    คายวิชาการ ม.3 (O-NET)            60,360  บาท 

    คายวิชาการปรับพ้ืนฐาน ม.4   11,280  บาท 
    คายวิชาการ ม.4 (English and Healthy)  15,856  บาท 
    คายวิชาการม.4 (วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม) 32,730  บาท 
    คายวิชาการ ม.5 (พ่ีเพ่ือนองหนุนฝน สูวันสําเร็จ) 43,000  บาท 
    คายวิชาการ ม.5 (อนุรักษวัฒนธรรมฯ)  10,982  บาท 
    คายวิชาการ ม.6 (O-NET)             73,720  บาท 
                                    รวม                       314,251  บาท 

 
             กิจกรรมท่ี ๒  ทัศนศึกษาศึกษาแหลงเรียนรู  
    ม.1 (ของดีจังหวัดลําพูน)              28,480  บาท 
    ม.2 (ประวัติศาสตรเวียงกุมกาม-วัดสันปายางหลวง)  33,610  บาท 
    ม.3 (หัตถกรรมศิลปสันกําแพง)    34,230  บาท 
    ม.4 (หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม,วัดพระสิงห)         18,140  บาท 
    ม.5/1 (พิพิธภัณฑพ้ืนถ่ินลานนา)               4,120  บาท 
    ม.5/2-ม.5/5 (ประวัติศาสตร จ.สุโขทัย)   21,240  บาท   
    ม.6/1 ม.6/2 ม.6/5 (อุทยานหลวงราชพฤกษ ฯ)    13,680  บาท 

    ม.6/13ม.6/4 (ของดี จ.เชียงราย)                      10,982  บาท                                                       
                                          รวม                        161,420  บาท 
 
 
 



  ๓) โครงงานคุณธรรม 
      กิจกรรมท่ี ๑ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ชื่อโครงงาน “มอบไมตรีจิต สรางชีวิตมี
คุณคา ลดปญหาการคิดสั้น” 
   
  ๔) ผลการเขาเรียนตอของนักเรียนระดับช้ัน ม. ๖ TCAS รอบท่ี ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 ๓.๒ รายงานผลการจัดกิจกรรม “ธีรกานทบานโฮงมินิมาราธอน ๒๐๒๐” ในวันอาทิตยท่ี ๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
  รายรับ : 
   เงินคาสมัคร และสนับสนุน   จํานวน ๘๑๓,๕๗๑.๐๓ บาท 
  รายจาย : 
   รวมรายจาย     จํานวน ๕๓๖,๕๒๐.๐๐ บาท 
  รายรับสูงกวารายจาย     จํานวน ๒๗๗,๐๕๑.๐๐ บาท 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 ๓.๓ การดําเนินงานดานการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา ท่ีมีผลกระทบตออาคารสถานท่ี 
และความปลอดภัยของนักเรียน พรอมท้ังการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีตามขอเสนอแนะของ
คณะครูและนักเรียน (งบซอมแซมฯ ป ๒๕๖๓ จํานวน ๘๙๑,๐๐๐ บาท) 
 ซอมอาคาร ๔ เปลี่ยนประตูไมเปนประตูกระจก อาคารวิทยาศาสตร เปลี่ยนประตูไมเปนประตู
กระจก อาคาร ๕ พ้ืนปูกระเบื้อง 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
  ๓.๔  การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยองคกรภายนอกสถานศึกษา รอบท่ี ๔ สําหรับโรงเรียนท่ี
ความสมัครใจยื่นความจํานงขอรับการประเมิน โรงเรียนอยูระหวางรอผลการประเมิน 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 ๓.๕  การประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔           
ปการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนจะเปด 
หองเรียนพิเศษ ป ๖๓ โรงเรียนเปดรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๕ หองเรียน หองเรียนละ 40 คน 
รวม ๒๐๐  คน  แยกเปนหองเรียนพิเศษ ๑ หอง หองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ๒ หอง หองเรียนปกติ  
๒ หอง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๕ หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวม ๒๐๐ คน  แยกตามกลุมการ
เรียนดังนี้ กลุมเนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ๒ หอง กลุมเนนภาษาอังกฤษ ๑ หอง  กลุมเนนภาษาจีน ๑ หอง
กลุมเนนศิลปท่ัวไป ๑ หอง(กีฬา ดนตรี การงานอาชีพ) 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 ๓.6  การดํารงตําแหนงและการหมดวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนธีรกานท
บานโฮง ซ่ึงดํารงคราวละ ๔ ป ชุดปจจุบันเริ่ม วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครบวาระ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ตามกฎกระทรวง วาดวย กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาฯ ขอ ๘ ใหมีการสรร
หากรรมใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ ใหกองเลขาตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 ๓.7 กําหนดการเปด-ปดภาคเรียน โรงเรียนธีรกานทบานโฮง ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓   
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมครูและบุคลากรกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ปฐมนิเทศและลงทะเบียน ม.1, ม.4    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เปดเรียนภาคเรียนท่ี 1/256  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



 วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา               
 ๔.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอขอเปดหองเรียนพิเศษ Mini Inter ในปการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยใหดําเนินการนํารองในปการศึกษา ๒๕๖๓  
           มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหเสนอเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือเปดหองเรียนพิเศษ Mini Inter ในปการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 
 ๔.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบในการยื่นคํารองยาย การรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจําป ๒๕๖๓ ท้ังในกรณี ปกติและกรณีพิเศษ     
         มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหอนุมัติเปนหลักการในกรณีท่ีมีครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ขอยายเขาหรือ
ยายออก ใหทางโรงเรียนดําเนินการตามระเบียบได 
 
 ๔.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการจัดชั้นเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนไดนําเสนอ
แผนการจัดชั้นเรียนเพ่ือนําเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ดังนี้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน       ๕ : ๕ : ๕ (๒๐๐ : ๒๐๐ : ๒๐๐) 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    ๕ : ๕ : ๕ (๒๐๐ : ๒๐๐ : ๒๐๐) 
           มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนการจัดชั้นเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามท่ีโรงเรียนไดนําเสนอ  
 
 ๔.๔ พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการวิเคราะหองคกร เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาของผูมี
สวนไดสวนเสีย 
           มติท่ีประชุม  ใหเปนขอเสนอแนะไวในวาระอ่ืน ๆ 
 
 ๔.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบในการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้   

รายการ ระดับชั้น 
ปการศึกษา ๒๕๓ 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะความถนัดของนักเรียนฯ ม. ๑ - ๖ ๒๐๐ ๒๐๐ ค (๑) 
๒. คาจางครูชาวตางประเทศ ม. ๑ - ๖ ๒๐๐ ๒๐๐ ค (๒) 
๓. คาสอนคอมพิวเตอร ม. ๑ - ๖ ๒๐๐ ๒๐๐ ง (๓) 
๔. คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ม. ๑ - ๖ ๒๐๐ ๒๐๐ ง (๑) 
๕. คาจางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ม. ๑ - ๖ ๑,๐๕๐ ๑,๐๕๐ จ (๒) 
                   รวมท้ังส้ิน  ๑,๘๕๐ ๑,๘๕๐  
                หมายเหตุ คาประกันอุบัติเหตุ ใหเปนไปตามความสมัครใจ และราคาท่ีแทจริง 
          มติท่ีประชุม  ความเห็นชอบในการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามท่ีโรงเรียน
นําเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔.๖ พิจารณาเห็นชอบในการจางครู และลูกจางฯ โดยใชเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๑. ครูชาวตางประเทศ (คาจาง ๑๘,๐๐๐.-บาท/คน) จํานวน ๓ อัตรา  
  ๒. ครูท่ีมีความเชียวชาญในสาขาเฉพาะ (คาจาง ๙,๓๐๐.-บาท/คน) 
   ๒.๑ ดานภาษาไทย    จํานวน ๑ อัตรา 
   ๒.๒ ดานภาษาอังกฤษ    จํานวน ๑ อัตรา 
   ๒.๓ ดานนาฏศิลป    จํานวน ๑ อัตรา 
   ๒.๔ ดานกีฬา     จํานวน ๑ อัตรา 

รวมท้ังสิ้น   จํานวน ๔ อัตรา 
  ๓. เจาหนาท่ีสํานักงาน  (คาจาง ๘,๕๐๐.- บาท/คน)      
   ๓.๑ เจาหนาท่ีหองสมุด    จํานวน ๑ อัตรา 
   ๓.๒ เจาหนาท่ีทะเบียน    จํานวน ๑ อัตรา 
   ๓.๓ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   จํานวน ๑ อัตรา 
   ๓.๔ เจาหนาท่ีพัสดุ    จํานวน ๑ อัตรา 
   ๓.๕ เจาหนาท่ีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จํานวน ๑ อัตรา 
   ๓.๖ เจาหนาท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ   จํานวน ๑ อัตรา 
      รวมท้ังสิ้น   จํานวน ๖ อัตรา 
    ๔. คนสวน (คาจาง ๗,๕๐๐.-บาท/คน)           จํานวน ๑ อัตรา 
   ๕ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (คาจาง ๗,๐๐๐.-บาท/คน) จํานวน ๑ อัตรา 
   ๖. พนักงานขับรถ (คาจาง ๗,๕๐๐.-บาท)   จํานวน ๑ อัตรา 
    ๗. พนักงานทําความสะอาด (คาจาง ๗,๐๐๐.-/คน)  จํานวน ๖ อัตรา  
    รวมจํานวนท่ีขอจาง   จํานวน ๒๒ อัตรา 
          มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการจางครู และลูกจางฯ โดยใชเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
 
 ๔.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพักนอนเต็มรูปแบบ ใน           
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
          มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพักนอนเต็มรูปแบบ ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
วาระท่ี ๕  อ่ืนๆ  

 ๕.๑ ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
          ๑)  ทานพระครูปริยัติรังสรรค  เสนอการจัดรางวัลคนดีศรีธีรกานทเปาหมายใหเปนศิษยเกา
ไดรับรางวัล และทางเลขาฯ ไดชี้แจงวา เปาหมายในการมอบเกียรติคุณบัตร “คนดีศรีบานโฮง” คือ ตองการยก
ยองคนดีของหมูบานและชุมชน ตามแนวคิด “คนดี ตองมีท่ียืน” เพ่ือเปนแบบอยางใหเยาวชนไดปฏิบัติตาม จึง
ไดมีการคัดเลือกคนดี ในทุกหมูบาน และนายอําเภอบานโฮง เปนผูลงนามในเกียรติคุณบัตร รวมกับ 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
          ๒)  นายทศพร  ตั้งมาลา เสนอใหมีการมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน 
          ๓)  นายนิกร  คําลือเกียรติ์ เสนอใหมีการคัดเลือกคนดีศรีบานโฮง มีเกณฑ และสรางความ
เขาใจในการคัดเลือกท่ีชัดเจน 
          ๔) คณะกรรมการเสนอใหทางโรงเรียนจัดการเรียนรูดานวิชาชีพ ควบคูไปกับการมุงเนน
ทางดานวิชาการ 
 
 
 



 ๕.๒ ขอเสนอแนะในการระดมทุน 
      ๑) นายกมีแกว นุผาเลา เสนอใหมีจากจัดกิจกรรม “เขากรรมรุกขมูล” เพ่ือหาทุนสนับสนุนโรงเรียน
      ๒) นายนิกร  คําลือเกียรติ์ เสนอใหมีการของบในลักษณะกลุมสตรี กองทุนพัฒนาสตรี ซ่ึงจะมี
งบประมาณในแตละปประมาณ ๘๐ ลานบาท โดยใหนักเรียนรวมกลุมและเขียนโครงการผาน อําเภอ เสนอ
จังหวัดเพ่ือรับทุนตอไป 
         มติท่ีประชุม  รับทราบและใหนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
ประธานคณะกรรมการฯ กลาวปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น 
 
 
                             
    ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 
             (นายจรัส    คําอาย) 
                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
                   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
    ลงชื่อ      
          (นายชัยวัฒน      ประเสริฐ) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 
 


