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ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

……………………………………………………….. 
ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาเยี่ยม
โรงเรียน  
 1.2 การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ด้านความปลอดภัยในรูปแบบ On – Site ภาคเรียนที ่ 1            
ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 1.3 ......................................................................................................................... ..............................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4 ....................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2565 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................................ 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ...................................................................... .................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.2 .......................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้มีบุคลากรเพิ่ม ดังนี้ 
  1) ครูบรรจุ 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ นางสาวกมลพรรณ  บุญแสวง 
  2) ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา จ้างเงินอุดหนุน ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  3) นักการภารโรง 1 อัตรา จ้างเงินอุดหนุน ค่าจ้าง 7,500 บาท/เดือน นายศราวุธ  ไชยทอง 
 4.2 แจ้งการเปิดเรียนรูปแบบปกติ On – Site โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
   - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4  
   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 พบครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น และรับตาราง
เรียน หนังสืออุปกรณ์การเรียน  
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  
   - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกต ิ(On – site) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6  
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  



   - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกต ิ(On – site) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5   
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
   - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกต ิ(On – site) ทุกระดับชั้น 
 4.3 รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 39 คน 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน 
 4.4 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 39 คน 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 41 คน 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 42 คน 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 23 คน 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน 
      รวมทั้งสิ้น 190 คน 
 4.5 สรุปนำเสนอผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
........................................................................................................ .....................................................................................  
 4.6 .............................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
 4.7 .......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................................................... ..........................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เสนอเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธวิิทยา ดังตารางแนบ 
 5.2 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ....................................................................................................
...................................................................................... ...................................................................... ................................ 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

เลิกประชุม  เวลา  ................. น. 
 
 
 
 



รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565   

--------------------------------- 

งบประมาณที่ได้รับท้ังหมด   1) เงินอุดหนุนรายหัว   864,600  บาท 
          2) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       171,960 บาท 
                       รวมทั้งสิ้น         1,036,560 บาท 

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ทั้งสิ้น 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน  
หมาย
เหตุ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

งบอ่ืน ๆ/
งบกลาง 

เงินงบประมาณ ประจำปี 2565 1,036,560 864,600 171,960 -  
จัดสรรงบกลาง      
1. ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์) 156,000 156,000 - -  
2. ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน 2 คน  216,000  216,000 - -   
3. ค่าจ้างนักการภารโรง 1 คน 90,000 90,000    
3. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ 40,000 40,000 - -  
4. อบรม ประชุม ไปราชการ 45,000 45,000 - -  

รวม 547,000 547,000 - -  
จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 489,560 317,600 171,960 -  

 

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ทั้งสิ้น 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน  
หมายเหต ุเงินอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
งบอ่ืน ๆ/
งบกลาง 

การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 489,560 317,600 171,960   

กลุ่มบริหารวิชาการ 60% 316,030 190,560 147,960 -  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 10% 55,760 31,760 24,000 -  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10% 31,760 31,760 - -  

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 10% 31,760 31,760 - 547,000  

งบบริหาร 10% 31,760 31,760 - -  

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา - - - -  
รวมทั้งสิ้น 489,560 317,600 171,960 547,000 1,036,560 



ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ระดับ 

(ชาติ/จังหวัด/เขต) 
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด 

คลิปสั้น (Shot Clip)” กิจกรรมรณรงค์เหล้า-บุหรี่” 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

2 ส่งเข้าประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ปี 2565  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ 

3 โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น  
(ปี 2565-2568) 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ 

 
ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/ประกวด 
1 นางบังอร  แป้นคง  คณะวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน

ประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2 นางบังอร  แป้นคง  
 

ผู้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับ ม.ปลาย ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ 
ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

3 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ คณะวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
ประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

4 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้น ม.ปลาย 
ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

5 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/ประกวด 
6 นางสาวชนิดา  ยีสมัน   ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใต้แนวคิด  “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

7 นางสาวณิชากร เส้งสุย   ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใต้แนวคิด  “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้น ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 

8 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง  
 

ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” 
ประเภทครูผู้สอนชั้น ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

9 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง  
 

รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ประจำปี พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

10 นางผานิต  ษรเดช 
 

รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

11 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง  
 

รางวัล “ครูดีศรีร่อนพิบูลย์” เนื่องในงานวันครู
ประจำปี 2565 

สมาคมผู้บริหารอำเภอ 
ร่อนพิบูลย์ 

12 นางสมร  สินทวี 
 

รางวัล “ครูดีศรีร่อนพิบูลย์” เนื่องในงานวันครู
ประจำปี 2565 

สมาคมผู้บริหารอำเภอ 
ร่อนพิบูลย์ 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/ประกวด 
1 นายธนวัฒน์  ชูเมือง 

 
รางวัล “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีที่ 2 เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาพัฒนาเยาวชน 
บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และการมีส่วนร่วม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดลำนาว สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 


