
รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองหลังสวน 
คร้ังที่  1 / 2564 

วันศุกร์ท่ี 14 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2564  (เวลา 13.30 น.) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2.  นายสุชีพ  ด าสุทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
3.  นายพิเชฏฐ  เทศรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
4.  นายกฤษดา  แดงประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5.  นายสมัคร  เดชาฐาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6.  นายสุนทร  ชุมพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 7.  นายณรงค์  แดงศรีธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.  นายวิชัย  อรุณโชติ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
9.  นายโชคชัย  สกลวิรัตน์  ผู้แทนครู   กรรมการ 
10.  นายภวภพ  นุ้ยเมือง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

 11.  นายบุญเลิศ  ชูรัศมี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 12.  นายจุฬาชาญ  แดงหนองหิน ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

13.  พระครูนิวิฐปัญญาคุณ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 
14.  พระปลัดประเสริฐ กตปุญโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 
15.  นายไกรวัลย์  สังฆะสา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นายกฤษฎา  ทองก าเหนิด  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. นายประสิทธิ์  นาคสิงห์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสมัย  สุวรรณอ าภา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข  หัวหน้กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
6. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 

นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองหลังสวน                
กล่าวเปิดการประชุม และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาประชุมในวันนี้ และเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
1.1  ประธาน กล่าว ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้มอบโอกาสให้เป็นประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองหลังสวน และขอบคุณคณะกรรมการ ท่ีได้ร่วมกันเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา และร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ขอให้คณะกรรมการทุกคนได้                  
กล่าวแนะน าตัว ดังนี้ 

 
1. นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลวังตะกอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2. นายสุชีพ  ด าสุทธ์ิ สมาชิกสภาจงัหวัดชุมพร เขต 3   ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิเชฏฐ  เทศรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลวังตะกอ  ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 

4. นายกฤษดา  แดงประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต าบลหาดยาย  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. นายสมัคร  เดชาฐาน สมาชิกเทศบาลต าบลวังตะกอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. นายสุนทร  ชุมพงษ์ สมาชิกเทศบาลต าบลวังตะกอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. นายณรงค์  แดงศรีธรรม สมาชิกเทศบาลต าบลท่ามะพลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8. นายวิชัย  อรุณโชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต าบลนาขา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

9. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองหลงัสวน ผู้แทนครู กรรมการ 

10. นายภวภพ  นุ้ยเมือง ประธานกลุ่มมังคุดต าบลวังตะกอ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

11. นายบุญเลิศ  ชูรัศม ี รองนายกเทศมนตรีต าบลวังตะกอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

12. นายจุฬาชาญ  แดงหนองหิน ศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองหลังสวน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

13. พระครูนิวิฐปัญญาคุณ 
 

รองเจ้าคณะอ าเภอหลงัสวน 
เจ้าอาวาสวัดดอนวาส 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 

14. พระปลัดประเสริฐ กตปุญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวาลุการาม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 

15. นายไกรวัลย์  สังฆะสา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
  - ผู้อ านวยการไกรวัลย์  สังฆะสา กล่าวขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคนท่ีได้ให้เกียรติเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองหลังสวน เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเมืองหลังสวนต่อไป และกล่าวแนะน ารองผู้อ านวยการ , หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ดังนี้ 
1.  นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน  
    ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.  นายกฤษฎา  ทองก าเหนิด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
    ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ,  

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3.  นายประสิทธิ์  นาคสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4.  นางสมัย  สุวรรณอ าภา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.  นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข หัวหน้กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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5.  นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
6.  นางสาวอัจจิมา  บรรพต หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ซึ่งในวันนี้ติดภารกิจ 
  - ประธาน กล่าวให้ผู้อ านวยการไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ซึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการ กล่าวรายงานในวาระต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

-   
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุม 
  - 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   4.1.1  การปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2564 
    -  ผู้อ านวยการไกรวัลย์  สังฆะสา กล่าวรายงานการปรับปรุงหลักสูตร         
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หากจัดท า
แล้วเสร็จจะต้องให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
   4.1.2  การท า MOU ระหว่างโรงเรียนเมืองหลังสวน 

          กับวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 
 -  การท า  MOU ระหว่างโรงเรียนเมืองหลังสวนกับวิทยาลัยการอาชีพ       

หลังสวน เป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เน้นอาชีพให้นักเรียน ในการเปิดหลักสูตรระยะส้ัน 
โดยเปิดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  ซึ่งคุณครูประสิทธิ์ นาคสิงห์ 
รับผิดชอบวิชา การไฟฟ้าภายในอาคาร ม.4 และ ม.5 และคุณครูท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จะรับผิดชอบ          
ในวิชาการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 แต่คุณครูจากวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนจะเป็นผู้ทดสอบสมรรถภาพ
ของนักเรียนร่วมกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ระยะเวลา 75 ช่ัวโมง ซึ่งเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา              
นักเรียนสามารถน าไปเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)                 
ลดระยะเวลาเรียนได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
   4.1.3  การเปิดห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิศวะ ม.1 และ ม.4  
    -  การเปิดห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิศวะ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนละ        
25 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ เรียนดี เน้นทางด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  ,                    
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนไม่ได้เก็บค่าบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม ในปีท่ีผ่านมาโรงเรียนได้     
เปิดห้องเรียนเตรียมแพทย์ ในขณะนี้อยู่ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ซึ่งห้องเรียนเตรียมแพทย์จะมีความรับผิดชอบ
สูง เป็นนักเรียนท่ีมีจิตสาธารณะ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนสอบติดและเข้าศึกษาต่อคณะวิศวะมากกว่า
คณะแพทย์ โรงเรียนจึงเปิดห้องเรียนเตรียมวิศวะในปีการศึกษา 2564 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.1.4  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
         ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  
  -  โรงเรียนรอค าส่ังจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังคงก าหนดวัน เปิด        

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เช่นเดิม แต่รูปแบบการจัดการเรียน        
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ยังไม่ระบุจะใช้รูปแบบใด      
หากให้ ศคบ.จังหวัดหรืออ าเภอพิจารณา โรงเรียนต้องรอค าส่ัง ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรี ยน        
การสอนออนไลน์ให้นักเรียน และคุณครูมีการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองแต่
โรงเรียนจ าเป็นต้องสอนออนไลน์ เนื่องจากให้นักเรียนมีจ านวนช่ัวโมงเรียนครบตามหลักสูตรของโรงเรียน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.5  การส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2563 ของนักเรียนชั้น 
          มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ส าเร็จการศึกษา ครบ 100% 

  -  การส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2563 ของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ภาพความส าเร็จของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ส าเร็จการศึกษา 100% ในรอบแรก 
ต้องขอขอบคุณครูครูทุกคนท่ีได้ช่วยกันติดตามนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีติด 0 , ร และเป็นความภาคภูมิใจ
ของนักเรียนส าเร็จการศึกษา 100% 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.6  นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          จ านวน 87 คน และประกอบธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 26  คน 
  -  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี 6 จ านวน 113 คน แบ่งออกเป็น     

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน 87 คน และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 26 คน  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.7  แนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา  2564 
  -  ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ก าหนดยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาให้กับ

นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียนสะสม 3.75 ขึ้นไป และเรียนดี ได้ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าบ ารุงการศึกษา แต่มีเงื่อนไขว่านักเรียนต้องรักษาสภาพเกรดเฉล่ียสะสมในแต่ละปี และโรงเรียนจะหา
ทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียน เพื่อรักษานักเรียนท่ีเรียนดีให้ศึกษาต่อในโรงเรียนเมืองหลังสวนต่อไป  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.2.1  การย้ายออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการย้าย จ านวน 2 คน 

คือ นายสรุชัย  ทองนุ้ยพราหมณ์ วิชาเอกฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวรวมพร สีเผือก                           
วิชาเอกนาฏศิลป์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคุณครู
ท้ัง 2 คน ได้ย้ายไป ท าให้โรงเรียนมีผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนมีวิชาเอกฟิสิกส์
อีกเพียง 1 คน หากโรงเรียนได้รับจัดสรรคืนไม่ทัน โรงเรียนต้องจัดจ้างเพิ่มเติม ในส่วนวิชาเอกนาฏศิลป์ 
โรงเรียนไม่มีครูวิชาเอกนาฏศิลป์ และมีโอกาสตัดต าแหน่ง ซึ่งคุณครูรวมพร สีเผือก ได้น าการแสดงไปช่วยเหลือ
ชุมชนในงานต่าง ๆจึงยังคงมีอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โรงเรียน
ต้องปรึกษาหารือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อพิจารณาถึงความส าคัญและความขาดแคลนต่อไป  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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   4.2.2  การย้ายเข้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับย้ายให้มาต าแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองหลังสวน จ านวน 1 คน คือนางสาวธัญสินี  สังขาชาติ  วิชาเอกเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาจากโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.3  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4.3.1  การดูแลอาคารสถานที่ ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด  ไฟฟ้า  
          และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในอาคาร ระบบอินเตอร์เน็ต 
  -  โรงเรียนได้ปรับปรุงดูแลอาคารสถานท่ี ระบบป้องกันความปลอดภัย               

ของสถานศึกษาโดยติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติโรงเรียนติดกล้องวงจรปิดไว้บ้างแล้ว แต่ยังคงมี      
จุดท่ีโรงเรียนไม่สามารถมองเห็นจึงต้องติดต้ังเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3.2  งานอนามัย จุดคัดกรอง เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ  หน้ากากอนามัย 
          ส ารองให้กับนักเรียน 
  -  โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนได้มีการส ารอง
หน้ากากอนามัยประมาณ 1,000 ช้ิน ไว้ให้นักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนลืมน ามา และมีเจลล้างมือแจกให้                     
รถรับ – ส่งนักเรียนด้วย ในช่วงท่ีผ่านมาโรงเรียนไม่มีนักเรียนท่ีมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ซึ่งโรงเรียนให้        
ครู บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ท าหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนก่อนนักเรียนเข้ามาในโรงเรียน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.4  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนการงาน 
   4.4.1 เงินระดมทรัพยากร 
    -  การเก็บเงินระดมทรัพยากร คือ เงินค่าบ ารุงการศึกษา ม.1 และ ม.4   
คนละ 1,550 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นดังนี้ 
    1.  ค่าบัตรนักเรียน จ านวน 100 บาท 
    2.  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  จ านวน 100 บาท 
    3.  ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ จ านวน 150 บาท  
    4.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 
         เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้(1 เครื่อง:นักเรียน 20 คน) จ านวน 400 บาท 
    5.  ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายปี)   
         จ านวน 200 บาท 
    6.  ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 600 บาท  
    -  ม.2 – 3 และ ม.5 – 6 จ านวน 1,450 บาท   

   ซึ่งไม่จัดต้องเก็บค่าบัตรนักเรียน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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   4.4.2 เงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณปี 2564 
    -  โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณปี 2564      
จ านวน 3,005,702 บาท (สามล้านห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
   4.4.3 การจัดสรรในการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
    -   การจัดสรรในการด า เนินโครงการประจ าปีการ ศึกษา 2564                   
แบ่งออกเป็นดังนี้    

1.  ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 1,434,785 บาท  
     (หนึ่งล้านส่ีแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)   

    2.  ค่าหนังสือเรียน จ านวน 729,068 บาท  
     (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหกสิบแปดบาทถ้วน) 

    3.  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน 172,971 บาท  
     (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

    4.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 309,214 บาท  
     (สามแสนเก้าพันสองร้อยสิบส่ีบาทถ้วน 
5.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 60 % 

    6.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  10% 
    7.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน 5% 
    8.  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 20% 
    9.  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  5% 
    10. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า , ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ , ค่าอินเตอร์เน็ตและ              
ค่าส่งเอกสารไปรษณีย์) กันเงินไว้ จ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก                 
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจะติดต้ังพัดลมในห้องเรียนให้นักเรียนทุกห้อง 
    - หากกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป     
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   4.5.1 การรับสมัครนักเรียนรอบ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้น าในชุมชน 
    -  การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รอบแรกก าหนดรับนักเรียนในวันท่ี 
24 – 28 เมษายน 2564 ท่ีผ่านมา และโรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครระบบออนไลน์ ด าเนินการประกาศผล 
รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

-  ในส่วนการรับสมัครนักเรียนรอบ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมาจากท่ีอื่น 
โรงเรียนได้ก าหนดแนวปฏิบัติ คือ การรับสมัครนักเรียนต้องแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และต้องมีหนังสือรับรอง
ความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีท่ีนักเรียนพักอาศัย กรณีท่ีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีต้องมีหนังสือรับรอง
จากผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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   4.5.2 การจัดท าคู่มือนักเรียน 
    -   ก า ร จัดท า คู่ มื อนั ก เ รี ยน  เพื่ อ ปรั บ เป ล่ี ยนตามน โยบา ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนได้ปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะการแต่ง
กายของนักเรียนให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน หากโรงเรียนด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  - 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  6.1  ผู้อ านวยการไกรวัลย์  สังฆะสา กล่าวน าเสนอ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

6.1.1  การตัดหญ้าในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1        
ปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 จึงขอความอนุเคราะห์ทีมงานในชุมชนช่วยตัดหญ้า            
คนละ 1 กา เนื่องจากโรงเรียนมีบริเวณกว้าง และมีนักการภารโรง    เพียง 1 คน ซึ่งในตอนนี้ได้ให้ซ่อมโต๊ะ     
กินข้าวให้นักเรียน 

6.1.2 โรงเรียนมีอาคารเรียนช่ัวคราวซึ่งได้รับการอนุญาตจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้ท าการรื้อถอน แต่เนื่องจากโรงเรียนมี ส่ิงท่ีน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น 
กระเบื้องบานเกร็ดโรงเรียนไม่มีท่ีท้ิง จึงขอความอนุเคราะห์รถจากเทศบาลต าบลวังตะกอเพื่อน าไปท้ิง              
ในท่ีท่ีเทศบาลไว้ทิ้งยะ 

3.1.3  การจัดท าไหล่ทางบริเวณทางโค้งมาโรงเรียน ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย            
ต่อนักเรียนและประชาชนท่ีสัญจรไปมาได้ 
  -  ประธาน กล่าวดังนี้ 

1.  การตัดหญ้าภายในโรงเรียน ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือโรงเรียนได้ 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนท่ีลูกหลานในชุมชนได้เข้ามาศึกษาต่อ สามารถให้ผู้ปกครองมาช่วยโรงเรียนได้  

2.  กระเบื้องขอให้โรงเรียนขุดฝ่ังกลบ เนื่องจากหากน าไปท้ิงท่ีอื่นๆ จะสร้างปัญหา
ให้ท่ีนั้น ๆ 

3. ไหล่ทาง เนื่องจากถนนเป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลวังตะกอเป็นผู้จัดสร้าง 
จะดูในสัญญาการจัดสร้างถนนให้ว่าหมดสัญญาเมื่อใด 
  -  ประธาน กล่าวสอบถามคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัด
การศึกษา 
  6.2  คุณสุชีพ  ด าสุทธิ์ สมาชิกสภาจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ขอฝากคุณครูเน้นย้ านักเรียน       
ในเรื่องยาเสพติดในโรงเรียนให้ช่วยกันตรวจสอบดูแลนักเรียนด้วย  
  6.3  คุณพิเชฏฐ  เทศรัตน์ กล่าวว่าได้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองหลังสวนครั้งแรก จากประสบการณ์ท่ีได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา บริบทของโรงเรียนเมือง
หลังสวน ไม่สามารถหางบประมาณท าให้โรงเรียนก้าวกระโดดไปได้ ยังต้องอาศัยให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยความร่วมมือของชุมชน ผู้น า เครือข่ายผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในส่ิงท่ีโรงเรียนขาดแคลน ซึ่งจะสามารถท าให้โรงเรียนก้าวไป
ข้างหน้าได้ และโรงเรียนต้องใช้การตลาดเข้ามาช่วยในการผลิตนักเรียน ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อท่ีโรงเรียน
เมืองหลังสวนเพิ่มขึ้น และจะช่วยโรงเรียนให้เต็มก าลังต่อไป 
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  6.4  คุณจุฬาชาญ  แดงหนองหิน  กล่าวว่า โรงเรียนเมืองหลังสวนได้ส่งเรือพายเข้าร่วมการ
แข่งขัน เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ทุกปี ขอฝากไว้ในวาระการประชุมด้วย    
  6.5  คุณบุญเลิศ ชูรัศมี กล่าวในเรื่องการรับสมัครนักเรียนรอบ 2 ของโรงเรียนเมืองหลังสวน 
ได้เป็นผู้เสนอให้มีหนังสือรับรองความประพฤติของนักเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากจะมีวาระในการด ารง
ต าแหน่งท่ียาวนานกว่านายกเทศมนตรีหรือสมาชิกเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่ง 4 ปี และโรงเรียนได้ด าเนินการ
มา 3 ปี โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองการสมัครเข้าเรียนรอบ 2 ของนักเรียน ได้สอบถามจากผู้อ านวยการ        
สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้น ในส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาชุดนี้ ได้ประสานงานไปหาบุคคลใน     
ต าบลต่าง ๆ ซึ่งมี ต าบลวังตะกอ ต าบลนาขา ต าบลหาดยาย และต าบลท่ามะพลา ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพสูง 
สามารถร่วมกันพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเมืองหลังสวนมีความก้าวหน้า
ต่อไปได้   

6.6  พระครูนิวิฐปัญญาคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอหลังสวน กล่าวว่า ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นครั้ งแรก แต่ไ ด้เข้ามามี ส่วนร่วมในการ                  
สอนธรรมศึกษาเป็นปีท่ี 10 โรงเรียนเมืองหลังสวนส่งเสริมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่งนักเรียน
สอบธรรมศึกษา ได้อันดับ 1 ทุกปี ซึ่งในอ าเภอหลังสวนมีโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบ จ านวน 7 โรง ในปีนี้ผลการ
สอบของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้อันดับ 1 และมีนักเรียนช่ือ นางสาวทิฆัมพร ชูปัน ได้สอบธรรม
ศึกษาช้ันอุดมตรี ได้อันดับ 1 ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดชุมพร จึงขอฝากให้ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ต่อไปด้วย 

6.7  คุณสุชีพ  ด าสุทธิ์  กล่าวว่า หากโรงเรียนเมืองหลังสวนมีความประสงค์ของบประมาณ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ขอให้ท าหนังสือโครงการของบประมาณผ่านมาได้ 

6.8  ประธาน กล่าวว่า การส่งเรือพายของโรงเรียนเมืองหลังสวน หากมีการแข่งขันจะมี                 
เรือพายของโรงเรียนเมืองหลังสวนตลอดไป เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไว้ และกล่าวเชิญชวน
คณะกรรมการทุกคนร่วมท าบุญ ตักบาตร สามเณรยอดนักสู้ ซึ่งได้ไปพักอยู่ในพื้นท่ีวังตะกอ บริเวณชุมชน      
ป่าตะเคียน หลังศูนย์เพาะช าหลังสวน ต้ังแต่วันท่ี 20 – 25 พฤษภาคม 2564 จ านสน 5 คืน 6 วัน         
พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไ ด้ร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนา                       
โรงเรียนเมืองหลังสวนต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 15.50  น. 

 
     ลงช่ือ     ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวชุติมา  เอมสวัสด์ิ) 

 
 
ลงช่ือ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
 


