
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

คร้ังท่ี 1/2565 

วันที่  21 เมษายน  2565   เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

************************** 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายประเสริฐ  จิตรื่น   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. นายสาโรจน์  บุญศิริ   กรรมการสถานศึกษา 

 3. นางวาสนา  พรมสงค์   กรรมการสถานศึกษา 

 4. นายบันลือ รัตนบุรี   กรรมการสถานศึกษา 

 5. นายวณัฐพงศ์  ทิพย์รัตน์  กรรมการสถานศึกษา 

 6. นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์   กรรมการสถานศึกษา 

 7. นายวิชัย  อนันตเมฆ   กรรมการสถานศึกษา 

 8. พระสมุห์ธงชัย เจียกัลยา  กรรมการสถานศึกษา 

 9. นายทินกฤต แซ่ตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. นางวิสา  ลาวิลัย   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน 

2. นางวงเดือน ทัศนภูมิ   หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

3. นางสุนิสา  มีทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

4. นายประวัติ รัตนจันทร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายประเสริฐ  จิตรื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ตามท่ี พี่น้องครอบครัว “ยงยุทธ” และ “เหมยากร” ได้ดำเนินการบริจาคห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จำนวน 1 ห้องเรียน และจะทำการมอบห้องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ในวันพุธท่ี 6  เมษายน 2565 เวลา  09.00 น. ณ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ซึ่งฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป และคณะครูได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 



ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  4/2564  วันที่ 19 มกราคม  2565  

 ที่ประชุม  :  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2564   

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 3.1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

   - โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาได้ยื่นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และโรงเรียนได้ผ่านการ

ประเมินในระดับดี 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

 

3.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 - การการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 - 2567 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565    

- งบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ

นำงบประมาณท่ีเหลือจ่ายมาใช้จ้างครูในปีการศึกษา 2565 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

 

3.3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 - โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประกาศรับสมัครครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และวิชาเอก

คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 
 - ผอ.โรงเรียนกำลังติดตามครูบรรจุวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง และพนักงานราชการวิชาเอก

นาฏศิลป ์1 ตำแหน่ง จาก สพม.สฎชพ 
ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

 

3.4 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 - สรุปจำนวนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

  ม.1  จำนวน  40  คน ,   ม.4  จำนวน 26  คน 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ  

3.5 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

- 

3.1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 



   - โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาได้ยื่นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และโรงเรียนได้ผ่านการ

ประเมินในระดับดี 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

 

3.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 - การการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 - 2567 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565    

- งบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ

นำงบประมาณท่ีเหลือจ่ายมาใช้จ้างครูในปีการศึกษา 2565 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

 

3.3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 - โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประกาศรับสมัครครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และวิชาเอก

คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 
 - ผอ.โรงเรียนกำลังติดตามครูบรรจุวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง และพนักงานราชการวิชาเอก

นาฏศิลป ์1 ตำแหน่ง จาก สพม.สฎชพ 
ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

 

3.4 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 - สรุปจำนวนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

  ม.1  จำนวน  40  คน ,   ม.4  จำนวน 26  คน 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ  

3.5 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ/พิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธ์านี ชุมพร ให้สถานศึกษาท่ีมีตำแหน่งว่างของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565) ตำแหน่งเลขท่ี 23813 กรณีว่าง นางสาว

ธารทิพย์ ทองเขียว ย้ายไป สพป.ชุมพร เขต 1 เมื่อวันท่ี 22  มีนาคม 2565  แจ้งความต้องการวิชาเอก 

โดยให้โรงเรียนนำเสนอขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ผอ.ทินกฤต แซ่ตั้ง แจ้งว่าโรงเรียนได้รับจัดสรร จำนวน 1 อัตรา วิชาท่ีโรงเรียนท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ 

วิชาเอกคณิตศาสตร์  เนื่องจากเป็นวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดบุคลากร   



2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้พิจารณาจัดสรรอัตราว่าง พนักงานราชการ 

ตำแหน่งครูผู้สอน ให้โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จำนวน 1 อัตรา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตำแหน่ง

ว่าง  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งความต้องการวิชาเอก โดยให้โรงเรียนนำเสนอขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน  

 ผอ.ทินกฤต แซ่ตั้ง แจ้งว่าโรงเรียนได้รับจัดสรรพนกังานราชการ จำนวน 1 อัตรา วิชาท่ีโรงเรียนท่ีมีความจำเป็น

เร่งด่วน ได้แก่ วิชาเอกดนตรีไทย  เนื่องจากเป็นวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดบุคลากร   

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีโรงเรียนเสนอ        

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ 

 -  

 

 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                                                          ลงช่ือ    ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   (นางสาวชิวนันท์ ศิริรัตน์) 

                                   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
                                           

 ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายทินกฤต แซ่ตั้ง 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 

 

       ลงช่ือ     

                                    (นายประเสริฐ  จิตรื่น) 

                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
 


