
รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองหลังสวน 
คร้ังที่  2 / 2564 

วันศุกร์ท่ี 25 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2564  (เวลา 13.00 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.  นายโชคชัย  สกลวิรัตน์  ผู้แทนครู   กรรมการ 

9.  นายภวภพ  นุ้ยเมือง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 10.  นายบุญเลิศ  ชูรัศมี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 11.  นายจุฬาชาญ  แดงหนองหิน ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวิชัย  อรุณโชติ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นายกฤษฎา  ทองก าเหนิด  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. นางสมัย  สุวรรณอ าภา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น. 

นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองหลังสวน                
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองหลังสวน       
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1.1  ประธาน กล่าวว่าเทศบาลต าบลวังตะกอ ได้ร่วมกับชุมชน สมาชิกสภา และ อสม.    
จัดต้ังศูนย์รับแจ้งการเคล่ือนย้ายผู้ประกอบการ รับซื้อ – ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) และบุคคลท่ีเดินทางจากพื้นท่ี
อื่น เข้ามาพักอาศัยในพื้นท่ีต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
โดยเปิดรับลงทะเบียน ณ อาคารกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร เวลา 08.00 – 16.00 น. (บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลวังตะกอ) ซึ่งได้มีผู้มาลงทะเบียน
ประมาณ 2,500 คน ล้งทุเรียนประมาณ 250 ล้ง รถรั้วประมาณ 70 คัน   
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บุคคลท่ีเข้าออกพื้นท่ีต าบลวังตะกอต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทุกคน        
โดยส่งข้อมูลผ่านลิงค์ให้โรงพยาบาลหลังสวน เพื่อนัดตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
-  ท่ีประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564 โดยไม่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุม 
  3.1  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   -  ผู้อ านวยการไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน กล่าวสืบเนื่อง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเมืองหลังสวนในการประชุมครั้งท่ีแล้ว และได้ท าความตกลงกันโดย        
ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาในชุมชนช่วยกันตัดหญ้าในโรงเรียนเมืองหลังสวน คนละ 1 เครื่องต่อ 1 กาน้ ามัน 
ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ เนื่องจากทางจังหวัดประกาศให้เปิดเรียน Onsite วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจึงต้องเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
   -  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onilne โรงเรียนได้ด าเนินการเริ่มเรียนและ
นับเวลาเรียนให้นักเรียนต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 นักเรียนท่ีไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ เนื่องจากสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตหรือไม่มีความเข้าใจในระบบ ครูท่ีปรึกษาได้นัดแนะกับนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียน                      
ได้เข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ทุกคน และได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนของคุณครู           
ท าให้พบว่านักเรียนบางรายยังไม่เข้าเรียน การเรียนการสอนในช่วงท่ีนักเรียนเรียออนไลน์ จะเป็นหน้าท่ีของ
ผู้ปกครองท่ีจะต้องดูแลให้นักเรียนเข้าห้องเพื่อท าการโฮมรูมในตอนเช้า งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          
ได้ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน ซึ่งครูท่ีปรึกษาได้ติดตามนักเรียน ปัญหาท่ีพบคือนักเรียนไปช่วยผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพ ท าให้นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.2  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564    
   -  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 นักเรียน
ท้ังหมด 809 คน และมีนักเรียนท่ีอยู่ ระหว่างติดตาม จ านวน 12 คน ม.ต้น จ านวน  430  คน                          
ม.ปลาย 390 คน ห้องเรียนจ านวน 29 ห้องเรี ยน และงานแนะแนวได้ออกนิเทศด้านการศึกษาต่อ                        
ของนักเรียนผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จในด้านการศึกต่อของนักเรียน  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3  แนะน าบุคลากรใหม่   
 1.  นางสาวธัญสินี สังขาชาติ วิชาเอกเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ย้ายมาจากโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา 
 2.  นางสาวจตุพร อดทน ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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 3.  นายนิวัฒน์  ขุนพรม  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปีการศึกษา  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.4  อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   -  อัตราก าลังครู ปีการศึกษา 2564  จ านวน 44 อัตรา ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
เมืองหลังสวนจะต้องมี จ านวน 47 อัตรา ขาด 3 อัตรา เป็นต าแหน่งท่ีว่างการจากย้าย จ านวน 2 อัตรา      
และว่างจากการเปล่ียนต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา ซึ่ ง โรงเรียนได้ขอก าหนดต าแหน่งและวิชาเอก                       
จ านวน 3 วิชาเอก คือ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และนาฏศิลป์ และมีครูอัตราจ้าง จ านวน 5 คน พนักงานราชการ 
จ านวน 2 คน ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 6 คน นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ จ านวน 1 คน รวมท้ังหมด       
จ านวน 59 คน  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.5  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2564 
   -  งบประมารณท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน มีดังนี้   
 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) 
  ม.ต้น   คนละ  210  บาท/ภาคเรียน 
  ม.ปลาย  คนละ  230  บาท/ภาคเรียน 
 4.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จ านวน 309,214 บาท  

      (สามแสนเก้าพันสองร้อยสิบส่ีบาทถ้วน) 
  ม.ต้น   คนละ  450  บาท/ปีการศึกษา 
  ม.ปลาย  คนละ  500  บาท/ปีการศึกษา 
 5.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  309,214  บาท 
     (สามแสนเก้าพันสองร้อยสิบส่ีบาทถ้วน) 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  3,005,702  บาท 
     (สามล้านห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.6  การเก็บเงินระดมทรัพยากร ประจ าปีการศึกษา 2564  
   -  การเก็บเงินระดมทรัพยากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดังนี้ 
   1.  ม.1 และ ม.4  จ านวน  1,550  บาท 
   2.  ม.2 – 3 และ ม.5-6 จ านวน  1,450  บาท ไม่มีค่าบัตรนักเรียน 100 บาท 
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   โรงเรียนเก็บค่าบ ารุงการศึกษาได้ไม่เต็ม 100%  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ให้
ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อมช าระก่อน ในส่วนผู้ปกครองท่ียังไม่มีความพร้อมทางโรงเรียนให้ทยอยช าระได้ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.7  การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ข้ึนไป 
   -  การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาให้นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม 3.75 ขึ้นไป ซึ่งเป็น
นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนท่ีมีความสมัครใจเรียนต่อท่ีโรงเรียนเมืองหลังสวน และมีเกรดเฉล่ียสะสม 3.75 
ขึ้นไป 3 ปีการศึกษา โรงเรียนจะยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษาให้ตลอด 3 ปีการศึกษาจนจบ ม.6 แต่มีเงื่อนไขว่า
ต้องรักษาเกรดเฉล่ียให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีนักเรียน ม.3 เดิมและเข้าเรียน
ต่อ ม.4 ท่ีเข้าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนต้ังไว้ จ านวน 3 คน คือ นางสาวสุดารัตน์ มีทิม เกรดเฉล่ีย 3.89 ,                   
นางสาวสิริรัตน์ พัฒนจันทร์ เกรดเฉล่ีย 3.85 และนางสาวปกขวัญ  เกตุวารี  เกรดเฉล่ีย 3.76 ซึ่งโรงเรียนจะ
พิจารณาเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 คน เป็นนักเรียนท่ีมาจากต่างโรงเรียนและไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
คือ นายธนกร ช่วยเกิด เกรดเฉล่ีย 3.77  รวมทั้งหมด จ านวน 4 คน   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.8  ระเบียบนักเรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564   
   -  ระเบียบนักเรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หรือคู่มือนักเรียน โรงเรียนได้
ปรับปรุงทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในการปรับลด และเพิ่ม เติมให้มีความสมบูรณ์ เป็นระเบียบ
โรงเรียนเมืองหลังสวน ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ.2564                     
ซึ่งมีโทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนท่ีกระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 

1.  ว่ากล่าวตักเตือน  
2.  ตัดคะแนนความประพฤติ 
3.  ท าทัณฑ์บน 
4.  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

ซึ่งในระเบียบนี้ครอบคลุมถึงการท าจิตอาสาด้วย นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน       
เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียน หากนักเรียนท าความดีมีบวกคะแนนเพิ่มให้นักเรียน แต่หากนักเรียนกระท า
ความผิดจะตัดคะแนน เมื่อคะแนนเป็น 0 หรือติดลบ จะน านักเรียนมาท ากิจกรรมจิตอาสาในแต่ละปีการศึกษา 
ส าหรับนักเรียนท่ีย้ายมาระหว่างปีการศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิก
เทศบาล กรณีท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ในส่วนการท าทัณฑ์บนครั้งท่ี 2 จะต้องเชิญผู้ปกครองและผู้ท่ีรับรอง
พฤติกรรมของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นผู้ร่วมรับทราบและรับรองท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1  การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 -  ผู้อ านวยการไกรวัลย์  สังฆะสา กล่าวรายงานการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1             

ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการประชุมท่ีจะเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564         
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเรียนวันท่ี 14 มิถุนายน 2564          
แต่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการเปิดเรียน ซึ่งโรงเรียนได้พิจารณาประกาศ
ขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  
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และได้มีค าส่ังจังหวัดชุมพร ท่ี 1716 /2564 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 แจ้งว่ายังไม่อนุญาตให้โรงเรียน
และสถาบันการศึกษา ทุกประเภทในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร จัดการเรียนการสอนตามปกติ ต้ังแต่วันท่ี 17 
มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564   

- โรงเรียนได้รับหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร            
ท่ี ศธ 04346/2504 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในช้ันเรียน 
(On – site) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเตรียมความพร้อม             
การจัดการเรียนการสอน (On – site) ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 โดยโรงเรียนต้องส ารวจ ตรวจสอบและ
เตรียมความพร้อมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังปรากฏ     
ตามเล่มสีเหลืองท่ีโรงเรียนได้แจกให้กรรมการ โรงเรี ยนต้องด าเนินการให้ครบทุกข้อหากโรงเรียนมี             
ความประสงค์จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On – site) 50% ซึ่งโรงเรียนมีห้องเรียน จ านวน 29 ห้อง      
และต้องจัดให้นักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน ต้องใช้อาคารช่ัวคราว   

-  ขอแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลว่าคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเมืองหลังสวน ยังไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนต้ังอยู่มีการเคล่ือนย้ายแรงงาน          
จากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นท่ีต าบลวังตะกอ เพื่อประกอบอาชีพ เช่น แผงทุเรียนหรือล้งทุเรียน เป็นต้น                 
และอีกประการหนึ่ง รถรับ – ส่งนักเรียน ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้ โรงเรียนจึงเชิญครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการเปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมติท่ีประชุมครู
ให้ขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปก่อน จึงขอปรึกษาประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          
โรงเรียนเมืองหลังสวน เพื่อขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาว่าโรงเรียนเปิดเรียน ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 หรือขยายเวลาออกไปก่อน โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์เช่นเดิม 

-  ประธาน กล่าวให้คณะกรรมการทุกท่านเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นว่าโรงเรียนควรท่ี
จะเปิดเรียน ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 หรือขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปจนถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 
ขอให้คณะกรรมการให้ความคิดเห็นด้วย 

-  คุณพิเชฏฐ  เทศรัตน์ กล่าวว่า การเปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 คาดว่า
ในบางพื้นท่ีสามารถเปิดเรียนได้ แต่ในส่วนโรงเรียนเมืองหลังสวนอยู่ในพื้นท่ีการเคล่ือนย้ายแรงงาน ล้งทุเรียน 
มังคุด ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนของล้งทุเรียน ประมาณ 2500 กว่าล้ง และคาดว่ายังมีท่ียังไม่มาลงทะเบียน
อีกเป็นจ านวนมาก จึงขอเสนอว่าให้โรงเรียนขยายเวลาการเปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน
ประมาณ 15 วัน 

-  คุณสุชีพ  ด าสุทธิ์ กล่าวว่า โรงเรียนต้องรอค าส่ังจากจังหวัดชุมพรว่าให้ด าเนินการ
อย่างไร และมีความเห็นว่าให้ขยายเวลาการเปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน 

-  ผู้อ านวยการไกรวัลย์  สังฆะสา กล่าวว่าให้โรงขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปก่อน
ครั้ง 2 สัปดาห์  

-  ประธาน กล่าวสอบถามความคิดเห็นของกรรมการและกล่าวสรุปมติท่ีประชุมว่า
ให้โรงเรียนเมืองหลังสวนประเมินสถานการณ์เป็นรายครั้ง ครั้งละประมาณ 15 วัน โดยครั้งนี้ให้ขยายเวลาเรียน
ออนไลน์ออกไป จ านวน 2 สัปดาห์ ต้ังแต่วันท่ี 1 – 16 มิถุนายน 2564 และจากนั้นให้โรงเรียนพิจารณา
ประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละช่วงอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบให้โรงเรียนเมืองหลังสวนขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไป 

จ านวน 2 สัปดาห์ ต้ังแต่วันท่ี 1 – 16 มิถุนายน 2564 และในครั้งถัดไปให้โรงเรียน 
พิจารณาการเปิดภาคเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019 หากมีการเปล่ียนแปลงโรงเรียนประกาศให้ทราบต่อไป   
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5.2  การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ 
 -  ผู้อ านวยการไกรวัลย์ สังฆะสา กล่าวว่า โรงเรียนขอความอนุเคราะห์จิตอาสา        

ในชุมชนรวมพลังกันตัดหญ้าในโรงเรียนเมืองหลังสวน คนละ 1 กาน้ ามัน  ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564         
เวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมอาคารสถานท่ีเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในส่วนน้ ามัน
โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ 

 -  ประธาน กล่าวมอบหมายให้คุณบุญเลิศ  ชูรัศมี เป็นผู้นัดหมายผู้มีจิตอาสา         
ช่วยพัฒนาโรงเรียนเมืองหลังสวน ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี 

ของโรงเรียนเมืองหลังสวน ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  6.1  ผู้อ านวยการไกรวัลย์  สังฆะสา กล่าวขอฝากในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ         
ของอ าเภอหลังสวน ในเรื่องรถรับ - ส่งนักเรียน มีความประสงค์ให้ส านักงานขนส่งออกมาตรการเกี่ยวกับ                  
รถรับ-ส่งนักเรียนให้มีการจดทะเบียนเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน และมีกฎหมายควบคุม และออกมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีท่ีนักเรียนมารับรับ - ส่งด้วย ขอฝากประธาน
กรรมการสถานศึกษาผ่านไปยังนายอ าเภอหลังสวนในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้วย 
  - คุณสุชีพ  ด าสุทธิ์ กล่าวรับเรื่องรถรับ – ส่งนักเรียนไปเรียนปรึกษากับนายอ าเภอหลังสวน
เบ้ืองต้นได้ 
  6.2  คุณพิเชฏฐ  เทศรัตน์ กล่าวว่าในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน หากนักเรียนเจอปัญหา
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร หรือไม่มีอินเตอร์เน็ต สถานท่ีการประชุมในหมู่บ้านจะมีอินเตอร์เน็ตประชารัฐ
ของทุกหมู่บ้าน ในต าบลวังตะกอมี หมู่ 9  , หมู่ 11 และหมู่ 12 นักเรียนสามารถไปใช้ได้ 
  6.3  ประธาน กล่าวว่า ได้รับการประสานในชุมชนว่าป้ายช่ือโรงเรียนเมืองหลังสวน         
หน้าทางเข้าโรงเรียน ขอให้โรงเรียนเคล่ือนย้ายเข้าด้านในด้วย และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการท่ีได้มาร่วมกัน
ประชุมในครั้งนี้ 

เลิกประชุมเวลา 15.50  น. 

 
     ลงช่ือ     ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางจินทิรา  คงสวัสด์ิ) 

 
 
ลงช่ือ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
         กรรมการและเลขานุการ 

 


