
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  

คร้ังที่ 5/2565 
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
-------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายสมบูรณ์  สะดะ   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  นายวีระยุทธ   ธนทวี   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.  นายสมมาศ  แก้วพิทักษ์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.  นางนิภา  ทวิสุวรรณ   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 5.  พระสมุห์ดุสิทธิ์   อคฺคปญฺโญ    กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6.  นายสหัส   มุระ     กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7.  นายวิสูตร  คงเพิ่ม   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 8.  นางวรรณ์ลี  ศรีชัย   กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายกิตติพล  แก้วพิทักษ์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวศรีวดี  เชยผอม  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 
ประธานที่ประชุม      นายสมบูรณ์  สะดะ    ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กล่าวเปิดประชุม       เวลา  13.00 น.  
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบให้นางวรรณ์ลี  ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตรงัรังสฤษฎ์ ทำหน้าท่ี
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์   
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ประกาศ ณ วันท่ี 25 มกราคม 2565  แทนคณะกรรมการ            
ชุดเดิมท่ีหมดวาระ  (เอกสารหมายเลข 1) 
  - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวแนะนำตัว 
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว   
 มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
 3.1  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

รวม ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 38 30 68 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 21 17 38 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 25 27 52 3 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 84 74 158 8 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 24 53 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 20 31 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 17 19 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 42 61 103 5 
รวมทั้งสิ้น 126 135 261 13 

  
3.2 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 

รายการ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  1 1 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  1 1 
ข้าราชการครู 3 15 18 
พนักงานราชการ (ครู)  2 2 
พนักงานราชการ (พนักงานบริการ) 1  1 
ครูอัตราจ้าง 3 3 6 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1 1 
แม่บ้าน  1 1 
คนสวน 1  1 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3 4 
รวม 9 27 36 

 
3.3  สถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษา 

  3.3.1  ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีติดเช้ือโควิด-19  
          (รายงานในระบบ E-Covid Report)  (ข้อมูล 15 ธ.ค.64 - ปัจจุบัน) 

   

รายการ จำนวนที่ตรวจพบเชื้อสะสม คิดเป็นร้อยละ 
ครูและบุคลากร 13 36.11 
นักเรียน 77 29.50 
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 3.4  ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
  3.4.1  การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   ➢ นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษา
ปฏิรูประบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวน 2 คน  ดังนี้ 
    - ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 คน  คือ นางสาวอิสยาห์  แกล้วทนงค์ 
นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จากมูลนิธิไท่หนานไต้เทียนกง 
    - ปีการศึกษา 2565  จำนวน 1 คน  คือ นางสาวสุธิณี  ทองโท 
นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา และจากคณะครูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
   ➢ นักเรียนท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564  ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรพยาบาล จำนวน 1 คน และนักเรียนคนอื่น ๆ เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   
  3.4.2  นักเรียนออกนอกระบบ 
   ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเรียนออนไลน์ มีนักเรียนจำนวนหนึ่งหลุดออก
นอกระบบ จำนวน 10 คน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการติดตามเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียน 
  3.4.3  โครงการตามน้องกลับมาเรียน 

โรงเรียนได้ติดตามนักเรียนท่ีหลุดออกนอกระบบและประสานกับผู้ปกครองให้
นักเรียนกลับมาเรียนแต่นักเรียนต้องเรียนซ้ำช้ัน ซึ่งมีนักเรียนกลับมาเรียน 6 คน  อีก 4 คนไม่มาเรียน 
 3.5  ทิศทางการจัดการศึกษา  (เอกสารหมายเลข 2) 
  - ด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยี ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มา
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์ในการเรียน การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 
  - การพัฒนาครูด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยี  
  - โรงเรียนต้ังเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา  
 3.6  การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ปีการศึกษา 2565   
  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑาภายใน ปีการศึกษา 2565                     
“ตรังรังสฤษฎ์เกมส์” ภายใต้แนวคิดรักษ์ถิ่นตรัง  ซึ่งได้กำหนดการแข่งขันดังนี้ 
  ➢ การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬา ได้แก่  การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ  และเปตอง  กำหนดการแข่งขันระหว่างวันท่ี 5 – 13 กรกฎาคม 2565 
  ➢ กำหนดการพิธีเปิด และการแข่งขันกรีฑา (ประเภทลู่)  กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีท่ี 21 
กรกฎาคม 2565  ณ สนามโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิด  
 3.7  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี  
พ.ศ.2565 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนน    
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565   
(เอกสารหมายเลข 3) 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 4.1  ขอความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 
  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  มีผู้บริหารประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย  คือ นางนราวัลลภ์  ทองพันธ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน            
ตรังรังสฤษฎ์ โรงเรียนท่ีประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง คือ 1. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัด 2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
 - ประธานท่ีประชุม  :  กล่าวชื่นชมโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ท่ีได้มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 - พระสมุห์ดุสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ  :  การสอบธรรมศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษาหน้า พระอาจารย์
ยินดีจะมาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบธรรมศึกษา 
 - นายวีระยุทธ  ธนทวี  :  เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1. บรรยากาศ และความสะดวกสบายของโรงเรียน 
  2. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นจะต้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้เกิดการรับรู้ เช่น การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ ส่ือโซเชียลต่าง ๆ  การจัดนิทรรศการ การจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียน โดยเชิญโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เกิดการรับรู้เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่น 
  3. ด้านยาเสพติด  โรงเรียนจะมีมาตรการในการป้องกันยาเสพติดอย่างไรบ้าง เนื่องจาก
นักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง  
  4. ด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โรงเรียนมีมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างไร หากมี
ครู หรือนักเรียนติดเช้ือเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง  
  5. การแนะแนวการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีจำนวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 ซึ่งมองว่าเป็นความภาคภูมิใจท่ีผู้ปกครองให้ความเช่ือมั่นส่งบุตรหลานมาเรียน
มากขึ้น  ฉะนั้นในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนจะทำอย่างไรให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม  จึงได้เสนอแนวคิดเช่น 
การออกแนะแนวโรงเรียนท้ังในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการ 
 - ประธานท่ีประชุม  :  ขอบคุณโรงเรียนตรังรงัสฤษฎ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาของ อบต.ทุ่งค่าย เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 
 - นางวรรณ์ลี  ศรีชัย : แจ้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล/หลังคาทรงไทย  ขณะนี้ได้หมด
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับเหมายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ   
 
ปิดการประชุมเวลา 14.30 น.   
 
 
 
      (นางสาวศรีวดี  เชยผอม)                 (นางวรรณ์ลี   ศรีชัย) 
         ผู้บันทึกการประชุม         ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรงัสฤษฎ์ 

         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      


