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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 8/2565 
วันศุกร์ ที่ 23  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน 3  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
**************************************************************** 

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 
ประธานการประชุม นายจิรัฏฐ์   รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 79   คน   ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร   จ านวน    67   คน 
  2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน    12 คน 
 
 ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   จ านวน 8   คน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวธัญญลักษณ์ อ่อนประสงค์  ไปราชการ 
  2. นางสาวปลารี  เครือจันทร์  ลาป่วย 
  3. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ  ลาป่วย 
  4. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์  ลากิจ 
  5. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า   ลากิจ 
  6. นางสาวนุสรา  บุญถนอม  ลากิจ 
  7. นางจีราวรรณ   บุญคุ้ม   ลากิจ 
  8. นางอัจฉราภรณ์  คงแป้น   ลาคลอด 
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ประธานการประชุม นายจิรัฏฐ์   รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ก่อนวาระการประชุม 
 - นายจิรัฏฐ์   รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี 
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ซึ่งการแข่งขันในแต่ละรายการส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจากโรงเรียนต่าง ๆ  
 - นายจิรัฏฐ์   รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที่จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสถือเป็นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีแก่นักเรียน 
 
วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 1. การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
    การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด าเนินการสอบระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม  
2565 ขอให้คุณครูทุกท่านด าเนินการตามค าสั่งการคุมสอบอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถ หากคุณครู 
ที่มีตารางในการคุมสอบบางท่านติดภารกิจราชการเร่งด่วนหรือคุณครูบางท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมออนไลน์
เกี่ยวกับการด าเนินการสอบ O-NET ขอให้คุณครูที่ติดภารกิจดังกล่าวประสานข้อมูลไปยังคุณครูศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์ 
เพ่ือจัดกรรมการส ารองในการคุมสอบวัดผลกลางภาค 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

 2. วันหยุดส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม ่ 
    ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 30 ธันวาคม  2565 เป็นวันหยุด ดังนั้น วันหยุดส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหมจ่ะหยุดระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม  2565 – 2 มกราคม 2565  
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565    
 ที่ประชุม รับรอง 
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วาระท่ี 3 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ : นายจิรัฏฐ์   รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 1. กิจกรรมวันครู 
   ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินการจัดกิจกรรมวันครู  ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  กิจกรรมภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการท าบุญตักบาตร บูชาบูรพคณาจารย์ โดยมีท่านนายอ าเภอ 

เป็นประธาน ทางผู้จัดงานวันครูจะมีการคัดเลือก “ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น” (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ 
ในอัตราส่วน 20:1)  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาสามารถส่งคุณครูได้ 3 - 4 คน ในส่วนของการส่งรายชื่อคุณครู รายละเอียด
ต่าง ๆ ของคุณครูที่ได้เข้ารับการคัดเลือกจะด าเนินการส ารวจผ่านทาง Google form  
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

 2. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ 
     อ้างถึงประกาศกระทรงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดพิธีเพ่ือถวายพระพรแด่สมเด็จพระลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและแนวทางการจัดกิจกรรม  
ปีใหม่ พ.ศ. 2566 กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมืองดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ่
  ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ ณ วัดไทรห้อง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
โดยมีครูและตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

 3. การจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
   ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาร่วมกับวัดไทรห้องการจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 น. ณ วัดไทรห้อง โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และ นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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 4. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 4 กุมภาพันธ์  2566 
   กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 4 กุมภาพันธ์  2566  มีการด าเนินกิจกรรมในเบื้องต้น คือ การประชุมหารือ

แนวทางการจัดงานร่วมกับคณะตัวแทนศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
   คณะกรรมการการด าเนินการได้ให้ข้อเสนอประชุมว่าจะมีการเปิดจองเสื้อที่ระลึกศิษย์เก่าของโรงเรียน 

และหากนักเรียนศิษย์ปัจจุบันอยากร่วมจองเสื้อ สามารถจองได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ทุ่งสงวิทยา โดยมีเสื้อ 2 แบบ  ได้แก่ เสื้อคอกลม ราคา 299 บาท เสื้อคอปก ราคา 499 บาท 

 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ : นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
1. การจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open  house)  
   ผังบูธในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open  house) 
 
 
 
 
 
 
 
- ทางโรงเรียนจัดท าป้ายไวนิลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เริ่มผังบูธตามแนวขอบบันได (ดังรูปข้างต้น) 

หากแต่ละบูธต้องการใช้โต๊ะ เก้าอ้ี ขอความร่วมมือแจ้งจ านวนได้ท่ีคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ในส่วนของการออกร้านขายสินค้า ทางโรงเรียนไม่มีการเก็บค่าท่ีและจะมีให้เฉพาะโต๊ะเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์

ที่เหลือทางผู้ออกค้าร้านจะต้องลงทุนเอง 
- ในส่วนของบูธการแสดงนิทรรศการจะมีการแสดงผลงาน ให้ความรู้ และจัดท าชิ้นงานให้แก่นักเรียนที่เข้า

ร่วมงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส (ม.ต้น)  
- ในส่วนของการแข่งขันทักษะวิชาการ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเกณฑ์การแข่งขันภายใน

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เน้นย้ าในส่วนเกณฑ์การแข่งขันจะต้องรัดกุม (สามารถอ้างอิงเกณฑ์จากการแข่งขันของ
งานศิลปหัตถกรรม) หากคุณครูต้องการให้มีการลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน จะต้องระบุภายในเกณฑ์ด้วย  เช่น  
ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ตลอดจนระบุอุปกรณ์ท่ีต้องน ามาเอง เช่น น ากระดาษร้อยปอนด์   

- ในส่วนของเกียรติบัตรในแต่ละบูธกิจกรรม ทางโรงเรียนจะมีแบบฟอร์มเกียรติบัตร คุณครูสามารถเบิกได้ 
ที่ฝ่ายวิชาการ 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล : นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
1. ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล  
    ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล  ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน “คุรุคุณธรรม 

วัชรเกียรติคุณ” ประจ าปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 7 มกราคม 2566 
    - รางวัล “คุรุคุณธรรม วัชรเกียรติคุณ” ระดับเพชร : รองสุทธิตา ศรีบุญนาค 
    - รางวัล “คุรุคุณธรรม วัชรเกียรติคุณ” ระดับทอง : รองณภัทร เมืองไทยและคุณครูกุลยา รักเพชร 

    ทีป่ระชุม   รับทราบ 

2. การลงเวลาปฏิบัติราชการ  
   การลงเวลาปฏิบัติราชการคุณครูจะต้องลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยตัวเอง และกลุ่มงานบุคคลจะเก็บแฟ้ม

การลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลา 08.30 น. เพ่ือสรุปข้อมูลคุณครูที่ลาและเสนอต่อผู้บริหารในล าดับต่อไป 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

3. การรายงานผลการด าเนินโครงการ  
   โครงการกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการ  

ตามแผนงานโครงการ ประจ าปี 2565 รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินโครงการสามารถติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม 
ได้ที่กลุ่มงานงบประมาณ 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

4. การไปราชการ อบรม สัมมนา  
   การไปราชการของครูและบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ คุณครูถูกสั่งให้ไปราชการและคุณครู

ประสงค์จะไปปฏิบัติราชการ 
  ขั้นตอนการขออนญุาตไปราชการ อบรม สัมมนา รายละเอียดดังนี้ 
  - ครูและบุคลากรประสงค์/ได้รับมอบหมายให้ไปราชการจะต้องด าเนินการท าบันทึกข้อความขออนุญาตไป

ราชการ 
 - งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติ 
 - ผู้อ านวยการอนุมัติ งานบุคคลด าเนินการจัดท าค าสั่งไปราชการ 
 - ครูและบุคลากรที่ไปราชการด าเนินการติดต่ออนุมัติยืมเงินไปราชการที่ฝ่ายการเงิน 
 - งานการเงินตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบประวัติการยืมเงิน เสนอแก่ผู้อ านวยการ 
 - ผู้อ านวยการอนุมัติ ฝ่ายการเงินจ่ายเงินยืมให้กับผู้ยืม 
 - ครูและบุคลากรที่ไปราชการด าเนินการติดต่อขอล้างเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง 

 ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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 5. การขออนุญาตด าเนินโครงการ  
    การขออนุญาตด าเนินโครงการต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการก่อนด าเนินโครงการและจะต้องมี
เอกสาร ได้แก่ บันทึกข้อความการขออนุญาตด าเนินโครงการ บันทึกขออนุมัติใช้เงินโรงเรียน ส าเนาโครงการ 
   ขั้นตอนการขออนุญาตด าเนินโครงการทางรองผู้อ านวยการจะด าเนินการส่งรายละเอียดส่งในไลน์ราชการ
โรงเรียน และคุณครูสามารถขอรายละเอียดได้ท่ีงานพัสดุ 
 ทีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา  
 - 

 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
 

 - 
 
เลิกประชุมเวลา...............................น. 
 

    ลงชื่อ    ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
     (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                   ต าแหน่ง ครู 
    
     ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           
       (นายจริัฏฐ์  รัตนพันธ์)   
            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 


