
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา 13.๐๐ – 15.00 น. 
ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสวีวิทยา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 ๑.  นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ์  กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ 
 2.  นายพิษณุ  ปัญจางคกุล  กรรมการ  
 3.  นายไชยพงษ์  ทองคำ   กรรมการ 
 4.  นายสมศักดิ์  เสาหงส์   กรรมการ 

5. นายเอกชัย  มุจลินทร์   กรรมการ 
6. นายสง่า  ศรีภา   กรรมการ 
7.  นายสุริยันห์  สุขหลังสวน  กรรมการ 
8.  นายไกรวัลย์  สังฆะสา  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
 ๑. นายสมศักดิ์  โรจนพนัส  ประธานคณะกรรมการ 

๒.  พระครูจันทปัญโญภาส  กรรมการ  

3. นางสุจิตรา  อุสิทธิ์   กรรมการ 
4.  นายธนิต  พ่วงแม่กลอง  กรรมการ 

5. นายสุรชัย  แดงละอุ่น   กรรมการ 
 
 

ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายทนง  ชีวะประไพ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. นายกำพล  ชุ่มจันทร์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 3. นายชาญชัย  ผลอุบัติ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 4. นางสาวจุไรรัตน์  อ่อนมุข  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

5. นางสุรีย์พร  รินสกุล   คร ูโรงเรียนสวีวิทยา 
6. นางวรรณธิสา  ตันติทัต์  ครู โรงเรียนสวีวิทยา 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.0๐ น. 
 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
๑.๑ แนะนำครูย้ายและครูบรรจุใหม่ 
1.นายสมพร  สอนวิสัย   เอกพลศึกษา 
3.นายอรรถพล  พลกำจร   เอกวิทยาศาสตร์ 
4.นางสาวสุภาพร  แสงทอง  เอกภาษาไทย 
5.นางสาวอรอนงค์  รอดพันธ์  เอกแนะแนว 
6.นางสาวภัทราภรณ์  ทองชำนาญ  เอกวิทยาศาสตร์ 
7.นางสาวพัชรี  ไกรชุมพล    เอกคอมพิวเตอร์ 
8.นางสาวณัฐตญา  ครุฑสิงห์  เอกคอมพิวเตอร์ 
9นางสาวรัษฐา  มัชฌิมวงศ์  เอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส   เอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประธานขอแสดงความยินดีกับครูย้ายเข้าและครูบรรจุใหม่ และนายพิษณุ  ปัญจางคกุล  สอบถามครู

บรรจุใหม่เกี่ยวกับที่พัก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖5 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖4  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที5่ /2๕๖5 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม  ๒๕๖4 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
     
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 3.1  กลุ่มบริหารวิชาการ    
ผู้อำนวยการนำเรียนท่านประธานเรื่องการประชุม  เกี่ยวกับการเปิดเรียน on-site ในภาคเรียนที่1/2565 

3.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยโรงเรียน
เปิดเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565   

- นักเรียนเดินเรียนเนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอ แต่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.1.2 นักเรียนเรียนซ้ำเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา 2564 โดยแบ่ง
ออกเป็นระดับชั้นต่างๆดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 29 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  2 คน 
รวม 75 คน เป็นนักเรียนที่เกรดไม่ถึง 1.00 และติด 0 เกิน 10 วิชาชึ้นไป 
ได้มีการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ซ้ำชั้น ซึ่งผู้ปกครองรับทราบและยินยอมเพ่ือช่วยนักเรียน

ต่อไป  ซึ่งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



3.1.3 ยอดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 256๕ ครบตามจำนวนที่แจ้ง สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน และ ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 สอบไม่ผ่านร้อยละ 8.02 
ภาคเรียนที่ 2 สอบไม่ผ่านร้อยละ 5.76 

ผู้อำนวยการเพ่ิมเติม 
- ห้องเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารเรียนไม่เสร็จแก้ปัญหาโดยการใช้อาคารประกอบ 
- กรณีนักเรียนเรียนซ้ำต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมประชุมและเห็นชอบ  
และเป็นการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.ในเรื่องการชวนน้องกลับห้องเรียน
และให้กำลังใจนักเรียน 
- ยอดการรับนักเรียน จำนวน 44 คน/ห้องเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

  3.2.1 อัตรากำลังครูและบุคลากรโรงเรียนสวีวิทยา  อยู่ในระดับพอดีเกณฑ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.2.2 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9- 10 พฤษภาคม 
2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และกำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.
6 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565                         
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
3.3.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา  ได้มีการดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
  3.4.1 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 324ล.-55(ข) ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง 
 - ตอนนี้มีการส่งมอบงานครั้งที่ 2  
 ปัญหา/อุปสรรค์ สภาพดินฟ้าอากาศ  ฝนตกมาก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On-site)   
- 19 พฤษภาคม 2565 สาธารณสุขและโรงพยาบาลสวี จะเข้ามาประเมินโรงเรียน 
- ครูและบุคลาการขอกการศึกษา มีความพร้อมในการเปิดเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



3.4.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) จำนวนครึ่งโดส เข็ม
กระตุ้น(เข็ม 3)  โดยจะจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนแต่ไม่บังคับ          
 - ผู้อำนวนการโรงเรียน เสนอการฉีดวัคซีนของนักเรียน โดยจะให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีด
วัคซีนให้กับนักเรียน  โดยสามารถเป็นสถานที่ให้กับนักเรียนในอำเภอสวี แต่ฉีดในวันเสาร์-อาทิตย์                   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปีการศึกษา 2564   
- เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 58 ปี และอาคาร 40 ปี 
- รั้วกำแพงก้ันดินสไลด์ 
- ซื้อโต๊ะหน้าขาวเพ่ือใช้ในการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.2 งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนสวีวิทยา  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

4.3 แนวทางการแก้ปัญหาพ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร 324ล-55(ข)   
คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะให้ทางโรงเรียนทำการประชุม  ปรึกษาหารือกับคณะ

ผู้รับเหมาและวิศวกรคุมงานก่อสร้าง  โดยประชุมปรึกษาในหัวข้อเรื่อง 2 ส่วน คือ 
1.การทำรั้วกำบังก่อสร้างรอบอาคารก่อสร้าง  เพ่ือป้องกันวัสดุตกหล่นลงสู่บ้านเรือนที่อยู่

ข้างอาคารก่อสร้าง 
2. ลดความบรรเทาในการระบายน้ำจากเขตอาคารก่อสร้าง  ไปยังบ้านเรือนที่อยู่ข้างอาคาร

ก่อสร้าง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - 
เลิกประชุมเวลา  ๑5.๐0 น. 
 

(นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม) 
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 
(นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ์) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 



ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 


