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รายงานการประชุม 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ6งสงวิทยา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังท่ี 1/2566 

วันศุกรK ท่ี 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

ณ หQองโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 3  โรงเรียนทุ6งสงวิทยา 

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

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

ประธานการประชุม นางณภัทร  เมืองไทย รองผูQอำนวยการโรงเรียนทุ6งสงวิทยา 

 ผู%เข%าร*วมประชุม จำนวน  76  คน   ประกอบด%วย 

  1. ผู%บริหาร คณะครูและบุคลากร     จำนวน   60 คน 

  2. นักศึกษาฝIกประสบการณKวิชาชีพครู นักศึกษาสังเกตการสอน จำนวน   16 คน 

 ผู%ไม*ได%เข%าร*วมประชุม   จำนวน 15   คน ประกอบด%วย 
  1. นายจิรัฏฐ-  รัตนพันธ- 

  2. นางรัจนา  ประจักษ-วงศ- 

  3. นางน้ำทิพย-  เพชรมณ ี

  4. นางเพ็ญศร ี  หนูหนอง 

  5. นางฐิรกานต-  สุขยา 

  6. นางอัจฉราภรณ-  คงแปQน 

  7. นางสุเจตน-  บุญปลUอง 

  8. นางพรทิพย-  เชยบัวแกUว 

  9. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 

  10. นางจิตติมา   จูUทิ่น 

  11. นายอิทธิพล  เพียรสกุล 

  12. นางสาวปลารี  เครือจันทร- 

  13. นายสันติ ์  จันทนะทรัพย- 

  14. นางจีราวรรณ  บุญคุUม 

  15. นายพลวัฒน-  แกUวประสม  
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ประธานการประชุม นางณภัทร  เมืองไทย รองผูQอำนวยการโรงเรียนทุ6งสงวิทยา 

ก6อนวาระการประชุม 

 - นางณภัทร เมืองไทย รองผู%อำนวยการโรงเรียน กล*าวขอขอบคุณหัวหน%าระดับชั้นและคุณครูที่ปรึกษา 

ทุกท*านท่ีได%ควบคุมดูแลนักเรียนและระดับช้ันในการเดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรู%นอกห%องเรียน 

 - นางณภัทร เมืองไทย รองผู%อำนวยการโรงเรียน แจ%งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโครงการความสามารถ

พิเศษคณิตศาสตรK วิทยาศาสตรK เลื่อนการไปราชการเพื่อจัดทำหลักสูตรจากวันท่ี 14 มกราคม 2566 เป\นวันท่ี  

20 มกราคม 2566 
 
วาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจQงใหQท่ีประชุมทราบ   

 1. กิจกรรมวันครูอำเภอทุ*งสง ประจำป] 2566  

    - กิจกรรมวันครูอำเภอทุ*งสง ประจำป] 2566 ในวันจันทรK ท่ี 16 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสตรีทุ*งสง  

    - ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที ่ได%ร ับเกียรติบัตร “ครูผู %ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

เป\นที่ประจักษK ประจำป]  2566” ได%แก* คุณครูกาญจนา เลิศล้ำ, คุณครูลมัย รัตนมณี, คุณครูศุภณัฏฐK สิริกาญจนK 

คุณครูกาญจนา คงชนะและคุณครูเศณวี อ่ำครอง 

   - ขอให%คุณครูท่ีเข%าร*วมกิจกรรมวันครูแต*งกายด%วยเส้ือผ%าไทยสีส%มของโรงเรียน 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 2. การพัฒนาข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑKและวิธีการประเมินตำแหน*งการเลื่อน

วิทยฐานะข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข%อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : 

PA)  ประจำป]งบประมาณ 2566 

   ในการจัดทำแผนการพัฒนาข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑKและวิธีการประเมิน

ตำแหน*งการเลื่อนวิทยฐานะข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข%อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA)  ประจำป]งบประมาณ 2566 ขอความร*วมมือคุณครูทุกท*านมุ*งเน%นย้ำประเด็นท%าทาย ในเรื่องของ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและนโยบายจุดเน%นของโรงเรียนท่ีเก่ียวบกับห%องเรียนปลอด 0 ร มส 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 
วาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 8/2565    

 ท่ีประชุม รับรอง 
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วาระท่ี 3 เร่ือง แจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ : นางณภัทร   เมืองไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 1. ผลการสอบเข%าเรียนต*อระดับช้ัน ม.4 ป]การศึกษา 2566 ประเภทโรงเรียนเดิม 

  แผนการเรียนวิทยK-คณิต   จำนวน   72 คน 

  แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ จำนวน   40 คน 

  แผนการเรียนศิลปzจีน  จำนวน   25 คน 

  แผนการเรียนศิลปzอาชีพ  จำนวน   28 คน 

      รวม  165 คน 

   - จำนวนนักเรียนที่สอบเข%าเรียนต*อระดับชั้น ม.4 ป]การศึกษา 2566 มีทั้งสิ้นจำนวน 167 คน มีนักเรียน

เลือกแผนการเรียน จำนวน 165 คน 

   - จำนวนห%องเรียนระดับชั้น ม.4 ป]การศึกษา 2566 มีจำนวน 5 ห%องเรียน ได%แก* แผนการเรียนวิทยาศาตรK 

คณิตศาสตรK จำนวน 2 ห%อง, แผนการเรียนคณิตศาสตรK – ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห%อง, แผนการเรียนแผนการเรียน

ศิลปzภาษาจีน จำนวน 1 ห%องและแผนการเรียนศิลปzอาชีพ จำนวน 1 ห%อง 

  - ในวันท่ี 17 มีนาคม 2666 นักเรียนยืนยันสิทธ์ิการเข%าศึกษาต*อและชำระค*าบำรุงการศึกษา 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 2. กิจกรรม Open House วันท่ี 3 กุมภาพันธK 2566  

    2.1 ชื ่องานนิทรรศการทางวิชาการ “เป�ดเรือน เยือนถิ ่น อินทนิลวิชาการ” TSW Open House  

ต้ังช่ืองานโดยครูธันยKชนก สุวรรณมุณีและโลโก%งานโดยครูณัฐพันธK ซงากรณK  
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2.2 กิจกรรมหลัก ได%แก* 

        - กิจกรรมบูธนิทรรศการและฐานกิจกรรมความรู% 

        - กิจกรรมแข*งขันทักษะวิชาการ 

             จำนวนโรงเรียนท่ีสมัครเข%าร*วมการแข*งขัน (ข%อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2566) 

    ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ได%แก* โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณK, โรงเรียนบ%านไส

ใหญ*โรงเรียนบ%านเขาตาว, โรงเรียนวัดเขาโร, โรงเรียนมหาราช 3, โรงเรียนบ%านไสใหญ*, โรงเรียนบ%านบนควน, 

โรงเรียนบ%านบ*อมอง 

    ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได%แก* โรงเรียนบ%านไสใหญ*, โรงเรียนทุ*งสงวิทยา, 

โรงเรียนเขาพังไกร, โรงเรียนวัดเขาโร, โรงเรียนบ%านบนควน ,โรงเรียนขนอมพิทยา 

 ในส*วนของกิจกรรมแข*งขันทักษะวิชาการขอให%กรรมการทุกท*านส*งผลการแข*งขันให%แล%วเสร็จ

ภายในเวลา 14.00 น. 

 

       - กิจกรรมออกร%านจำหน*ายสินค%า ฝากคุณครูที่ปรึกษาในการประชาสัมพันธKนักเรียนห%องที่ปรึกษา 

เข%าร*วมกิจกรรมออกร%านจำหน*ายสินค%า ส*งช่ือร%านค%าภายในวันท่ี 16 มกราคม 2566 

 2.3 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

   - เวทีกลาง หอประชุมควนกรด 

   - สถานท่ีแข*งขันทักษะอาคาร 1 และ โรงยิม 

   - สถานท่ีจัดบูธนิทรรศการ ใต%ถุนอาคาร 1 

   - สถานท่ีออกร%านจำหน*ายสินค%า ใต%ถุนอาคาร 3 

 หมายเหตุ ในส*วนของป�ญหาที่พบในการดำเนินงาน คือ ในป�จจุบันบริเวณใต%อาคาร 1 มีการดำเนินการปูพ้ืน

กระเบื้อง หากการปูพื้นกระเบื้องแล%วเสร็จไม*ทันเวลางานจะมีการใช%แผนสำรอง คือ ย%ายสถานที่จัดบูธนิทรรศการ 

สถานที่ออกร%านจำหน*ายสินค%า เป\นกลางสนามหน%าเสาธงและปรับเปลี่ยนการใช%เวทีกลางจากบริเวณหน%าเสาธง

ย%ายไปหอประชุมควนกรด 

 ขอเน%นย้ำไปยังคณะกรรมการดำเนินงาน Open house ดำเนินการจัดงานให%แล%วเสร็จภายในเวลา  

15.30 น. เพ่ือได%เตรียมสถานท่ีรองรับงานสถาปนาโรงเรียนวันท่ี 4 กุมภาพันธK ในลำดับต*อไป 
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 2.4 เกียรติบัตรการเข%าร*วมกิจกรรม 

      - เกียรติบัตรการเข%าร*วมบูธกิจกรรม ผ*านเกณฑKตามกำหนด รับที ่บูธแนะแนวประชาสัมพันธK 

ของโรงเรียน พร%อมของท่ีระลึก (นักเรียนกรอกช่ือตนเอง)  

     - เกียรติบัตรการแข*งขันทักษะ รายการแข*งขันภาคเช%าทุกรายการ ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ขึ ้นรับเกียรติบัตรที่เวทีกลาง เวลา 13.00 น. (รางวัลอื ่น ๆ ดาวนKโหลดจากหน%า 

เว็บไซตKโรงเรียน) ส*วนรายการที่แข*งขันในภาคบ*ายหากผลการแข*งขันเสร็จสิ้นก*อนเวลา 14.00 น. ชนะเลิศ,  

รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ขึ้นรับเกียรติบัตรที่เวทีกลาง เวลา 15.00 น. (รางวัลอื่น ๆ  

ดาวนKโหลดจากหน%าเว็บไซตKโรงเรียน) 

 

 2.5 คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการแข*งขันและนักเรียนช*วยงานแต*ละฝ�าย 

      ขอให%คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการแข*งขันแจ%งจำนวนนักเรียนช*วยงาน 

แต*ละฝ�ายท่ีครูปวีณKนุช แป�นแก%ว เพ่ือจัดเตรียมอาหารกลางวัน 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

กลุ6มบริหารงานงบประมาณและบุคคล : นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผูQอำนวยการโรงเรียนทุ6งสงวิทยา 

1. งานวันครูอำเภอทุ*งสง  ประจำป] 2566 

    งานวันครูอำเภอทุ*งสง ประจำป] 2566 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสตรีทุ *งสง กิจกรรมตั้งแต*เวลา 07.30 น.  

เป\นต%นไป โดยกำหนดให%มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบูชาบูรพาจารยK พิธียกย*องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร  

“ครูดี ศรีทุ*งสง” รวมท้ังส้ิน 78 ราย  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเข%ารับรางวัลจำนวน 5 ท*าน ได%แก* 

    - คุณครูกาญจนา  เลิศล้ำ 

    - คุณครูลมัย รัตนมณี 

    - คุณครูศุภณัฏฐK  สิริกาญจนK 

    - คุณครูกาญจนา คงชนะ 

    - คุณครูเศณวี  อ่ำครอง 

  ทางโรงเรียนทุ*งสงวิทยาได%รับเป\นเจ%าภาพในการจัดทำเกียรติบัตร “ครูดี ศรีทุ*งสง”  และประชาสัมพันธK 

ไปยังคุณครูที ่เข%ารับรางวัลและคุณครูที ่เข%าร*วมงาน ขอเชิญชวนแต*งกายชุดผ%าไทยสีส%มของทางโรงเรียนโดย 

พร%อมเพรียงกัน 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 
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2. การจัดส*งเล*มการพัฒนาข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ประจำป]งบประมาณ 2566 

   ฝ�ายบริหารงานบุคคลกำหนดจัดส*งรูปเล*มการพัฒนาข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) 

ประจำป]งบประมาณ 2566 ในวันจันทรKท่ี 30 มกราคม 2566 (คุณครูเก็บผลงานต้ังแต* 1 ตุลาคม 2565) ขอให%คุณครู

ทุกท*านเขียนรายละเอียดมุ*งเน%นประเด็นท%าทายไปท่ีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู%เรียนให%สอดคล%องกับระดับปฏิบัติท่ี

คาดหวังตามตำแหน*งและวิทยฐานะ 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 3. การติดตามความคืบหน%าโครงการทุนการศึกษา (พ*อแม*อุปถัมภK) กองทุนฉัตรชัย นิติภักด์ิและเพ่ือน 

   ในวันเสารKที ่ 21 มกราคม 2566 จะมีการดำเนินงานติดตามความคืบหน%าโครงการทุนการศึกษา  

(พ*อแม*อุปถัมภK) กองทุนฉัตรชัย นิติภักดิ์และเพื่อน ณ หอประชุมควนกรด โรงเรียนทุ*งสงวิทยา โดยมีโรงเรียน 

ที่เข%าร*วม 5 โรงเรียน ได%แก* โรงเรียนทุ*งสงวิทยา, โรงเรียนก%างปลาวิทยาคม, โรงเรียนทุ*งสงสหประชาสรรคK,  

โรงเรียนสตรีทุ*งสงและโรงเรียนทุ*งสง 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

4. การร*วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ*อของคุณครูฐิรกานตK  สุขยา  

   ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ*งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางโรงเรียน 

มีกำหนดเข%าร*วมวางพวงหรีดวันท่ี 13 มกราคม 2566 และร*วมเป\นเจ%าภาพสวดพระอภิธรรมในวันที่ 14 มกราคม 

2566 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 4 เร่ืองแจQงใหQท่ีประชุมพิจารณา  

1. การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนทุ*งสงวิทยา 

   การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนแบ*งเป\น 2 ช*วง ได%แก*  

   1.1 กิจกรรมภาคกลางวัน  

      - ศาสนพิธีจะมีตัวแทนนักเรียนในการเข%าร*วมกิจกรรม ห%องละ 5 คน ขอให%คุณครูที ่ปรึกษาแจ%ง 

ไปยังตัวแทนนักเรียนให%นำป��นโตเพ่ือร*วมทำบุญ ห%องละ 2 เถา 

     -  กิจกรรมการทอดผ%าป�าเพื ่อการศึกษา ผู%เป\นเจ%าภาพบริจาคกองทุนละ 1,000 บาท ผ*านระบบ  

E-donation โดยสแกนผ*าน QR CODE ผู%บริจาคจะได%รับการลดหย*อน 2 เท*า ทางโรงเรียนจะจัดทำพุ*มผ%าป�า 

เพ่ือสมโภชในวันท่ี 3 กุมภาพันธK 2566 เวลา 18.00 น. และทอดผ%าป�าในวันท่ี 4 กุมภาพันธK 2566 

    - การมอบทุนการศึกษา 

    - กิจกรรมแข*งขันฟุตซอลการกุศล ทุ*งสงวิทยาคัพ คร้ังท่ี 2 

    - กิจกรรมการแข*งขันนกกรงหัวจุก (สนามหน%าโรงเรียนทุ*งสงวิทยา) 
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     1.2 กิจกรรมภาคกลางคืนงานเล้ียงสังสรรคK จะมีการแสดงของศิษยKเก*า ครูและนักเรียนระดับชั้นละ  

1 การแสดง อีกท้ังมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังน้ี 

         - บุคคลภายนอกที่ไม*ได%จองโต�ะ ทางโรงเรียนจะจัดทำเป\นบัตรผ*านประตู บุคคลทั่วไปราคา 100 

บาท/คน และนักเรียน 80 บาท/คน (นักเรียนต%องจองก*อนผ*านคุณครูท่ีปรึกษา) 

        - ร%านค%าสามารถเข%ามาขายภายในโรงเรียนบริเวณหน%าเสาธง รายได%ค*าเช*าแผง 1 เมตร ราคา 100 

บาท ในส*วนของการจำหน*ายเคร่ืองด่ืม โรงเรียนจำหน*ายเองบริเวณโต�ะลานกิจกรรม 

        - มีการเก็บค*าท่ีจอดรถทุกคันท่ีเข%ามาบริเวณโรงเรียน (รวมไปถึงครูและบุคลากรท่ีดำเนินงาน) 

        - การสั่งจองเสื้อ “4 กุมภาพันธK ลูกแสดดำ” ฝากคุณครูที่ปรึกษาประชาสัมพันธKนักเรียนในขั้นตอน 

การสั่งจองเสื้อ นักเรียนท่ีซื้อเสื้อทางฝ�ายกิจการนักเรียนอนุญาตให%นักเรียนสามารถใส*เส้ือมาในวันศุกรKสลับกับเส้ือ

กีฬาสี นักเรียนสั่งจองเสื้อภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ผ*านคุณครูที่ปรึกษา และหากมีเสื้อเหลือจากการจำหน*าย

จะมีการต้ังบูธจำหน*ายบริเวณหน%างาน 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ   

         1. การกั้นบริเวณจัดงานเล้ียงสังสรรคKและคอนเสิรKตภาคกลางคืน จะมีซุ%มประตูเข%างาน จะมีการหารือการ

จัดซ้ือแผ*นสังกะสีเพ่ือก้ันบริเวณงานโดยประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานในลำดับต*อไป 

         2. เสนอให%ฝ�ายบริหารพิจารณาการเก็บค*าท่ีจอดรถทุกคันที่เข%ามาบริเวณโรงเรียนอีกครั้ง เนื่องจากครูและ

บุคลากรต%องมาเตรียมกิจกรรมดำเนินงานในส*วนต*าง ๆ อีกท้ังบุคคลท่ีเข%ามาบริเวณงานก็มีการเก็บค*าบัตรผ*านประตู 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 

     ลงช่ือ   ผู%พิมพKรายงานการประชุม 

        (นางสาวธันยKชนก สุวรรณมุณี) 

                   ตำแหน*ง ครู 

    

     ลงช่ือ       ผู%ตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 

         รองผู%อำนวยการฝ�ายบริหารงานบุคคล 

 

 

     ลงช่ือ    ผู%รับรองรายงานการประชุม 

           

       (นายจิรัฏฐK  รัตนพันธK)   

            ผู%อำนวยการโรงเรียนทุ*งสงวิทยา 

 


