
    
 

 
สำเนารายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ครั้งที่  1/2565 

วันอังคาร  ที่  22  กุมภาพันธ์  2565   
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ  Google  Meet 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางอุไร  พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 5.  นายชาญณรงค์  รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 6.  นางปทิตตา  จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 7.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทรน์วล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 8.  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
 9.  นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 10.  นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 11.  นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
 12.  นางสมจิตต์  ใจจ้อง   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
 13.  นางสาวศาสดา  คงจรัส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 14.  นางกุสุมา  ขาวรมย์   พนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 15.  นางสาวดารณี  แก้วดำ  พนักงานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 16.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 17.  นางสาววิภาว ี ศรีชูทอง  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Google  Meet 
   1.  นายณรงค์  ทองเทพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร  (แทน) 
   2.  นายเอนก  พรมชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
   3.  นายประมวล เตี้ยนวล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
     โรงเรียนควนขนุน 
   4.  นายสมนึก  เวชสิทธิ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
   5.  นายปิยพงศ์  หนูดำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

/6.  นายพชร... 
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   6.  นายพชร  มั่นคง   ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 
   7.  นายสุรชน นิ่มดวง   ผู้อำนวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา 
   8.  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด 

 9.  นางสาวกาญจนา  เดชสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
 10.  นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 11.  นายเพลิง  ขุนชิต   ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
 12.  นายโชต  รัตนประพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 13.  นางวันดี พลเพชร   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง 
 14.  นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 15.  นางรุ่งระวี สาเหล็ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุธ 
 16.  นายอนุกูล  ชุมทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
 17.  นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
 18.  นายโชติ  จิตขาว   ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 19.  นายเปรียญ  ชูทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง 
 20.  นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส  ครโูรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี  (แทน) 
 21.  นายมณี  เรืองแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง 
 22.  นายจำลอง  เพชรมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 23.  นายจักรพงษ์ ทองประดับ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
 24.  นางมาลี  แก้วละเอียด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
 25.  นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 26.  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 27.  นางละออ วัชราคม   ครู  โรงเรียนอุดมวิทยายน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
     โรงเรียนอุดมวิทยายน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายกิติภัฏ  กาญจนสุวรรณ  นิติกรปฏิบัติการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

- ไม่มี - 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 1.1  วันที่  21  มกราคม  2565  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  มีประเด็นวาระสำคัญ คือ 
       การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีตำแหน่งว่างในคราวที่ผ่านมา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีพัทลุง  
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เลือกเข้ารับการบรรจุ
แต่งตั้งที่โรงเรียนสตรีพัทลุง  ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 2 สละสิทธิ์  ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 3 เลือกโรงเรียน
ปากพะยูนพิทยาคาร  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้เสนอตำแหน่งว่างจากตำแหน่งว่าง
ของครูเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  10  ตำแหน่ง  คือ  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม  โรงเรียน
ประชาบำรุง  โรงเรียนควนพระสาครินทร์  โรงเรียนพนางตุง  โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์  
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม และโรงเรียนอุดมวิทยายน      
การดำเนินการในขั ้นต่อไป  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจะดำเนินการประกาศรับย้าย         
ตามหลักเกณฑ์ ว.7  และจะต้องรอการรับย้ายจากต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 
สรุปตำแหน่งว่างในตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษารวมทั ้งสิ ้น  11  ตำแหน่ง  ในส่วนของตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจะทราบผลในคราวถัดไปของการประชุม กศจ.  ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  กศจ.ได้อนุมัติตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 5 ตำแหน่ง และขออนุมัติเพ่ิมอีก 2 ตำแหน่ง  รวม 7 ตำแหน่ง 
ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  7/2564   
ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่  7/2564  เมื่อวันพฤหัสบด ี ที่  23  ธันวาคม  2564       
    ณ  หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนสตรีพัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง  จงัหวดัพัทลุง   
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มอำนวยการ 
  1.  ขอเชิญร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.”  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
      ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดจัดรายการ  “พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.”  
ออกอากาศทุกวันพุธ  โดยแบ่งออกอากาศเป็น  2  ช่วง  คือ  ช่วงที่  1  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ระหว่างเวลา  07.30 
– 08.00  น.  และช่วงที่  2  “พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.”  ระหว่างเวลา  08.00 – 09.00  น.  ทางสถานีโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ช่อง  14,  OBEC  Chanel,  VDO  Conference,  เว็บไซต์    
www.obectv.tv,  www.youtube.com/obectvonline,  และ  www.facebook.com/obectvonline 
โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู  รู้ถึงนักเรียน  และประชาชน  เรื่อ งเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และข่าวสารการจัดการศึกษา  จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับชมรายการ  “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น   
ที่ประชุม รับทราบ  

/2.  กำหนดการ... 

http://www.youtube.com/obectvonline,%20%20และ
http://www.facebook.com/obectvonline
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 2.  กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  :  นายสมชาย  รองเหลือ 

     เพ่ือการดำเนินการและการวางแผนการดำเนนิของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
และโรงเรียนในสังกัดเป็นไปตามระยะเวลาและการจัดลำดับภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จึงกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เดือนละ  1  ครั้ง  ดังนี้ 

    -  ครั้งที่  1/2565  วันอังคารที่  22  กุมภาพันธ์  2565 
    -  ครั้งที่  2/2565  วันพุธที่  16  มีนาคม  2565 
    -  ครั้งที่  3/2565  วันพุธที่  20  เมษายน  2565 
    -  ครั้งที่  4/2565  วันพุธที่  18  พฤษภาคม  2565 
    -  ครั้งที่  5/2565  วันพุธที่  15  มิถุนายน  2565 
    -  ครั้งที่  6/2565  วันพุธที่  20  กรกฎาคม  2565 
    -  ครั้งที่  7/2565  วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565 
    -  ครั้งที่  8/2565  วันพุธที่  21  กันยายน  2565 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
:  นายสมชาย  รองเหลือ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เรื ่อง  นโยบายสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2565  
ประกาศ  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  โดยมุ่งมั ่นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ”  ใน  4  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความปลอดภัย  2)  ด้านโอกาส  3)  ด้านคุณภาพ   
4)  ด้านประสิทธิภาพ  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  
พ.ศ.  2564  ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “วิถีอนาคต  วิถีคุณภาพ”  โดยยังคงกำหนด
นโยบาย  4  ด้าน  พร้อมกับการกำหนดจุดเน้นที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  9  ข้อ  นั้น 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนำไปสู่การ
ปฏิบัติทั ้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สอดคล้อง     
ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับ  และแผนระดับต่าง ๆ  ของประเทศ  จึงกำหนด
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังนี้ 
 1.  เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา  ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  (Learning  Loss  Recovery)  ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ  รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
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 2.  เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน  ด้วยระบบมาตรฐาน  ความปลอดภัย  
กระทรวงศึกษาธิการ  (MOE  Safety  Platform)     
 3.  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ  3 – 6  ปี  และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา  และป้องกันการหลุดออกจากระบบ  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น  เด็กออกกลางคัน  และเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร  รวมทั้ง 
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
 5.  จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่าง
ประสิทธิภาพ  และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 
 6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ  (Active  Learning)  มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน  (Assessment  for  Learning)  ทุกระดับ 
 7.  ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน  สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง  ห่างไกลและ
ถิ่นทุรกันดาร 
 8.  มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 9.  เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง  โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  (Block  Grant)  ตามหลักธรรมาภิบาล  ให้กับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 การเร่งรัดและการเบิกจ่ายงบประมาณ  :  นายสมจิตต์  ใจจ้อง 
 ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับจัดสรรงบลงทุน  (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
ประจำปีงบประมาณ  2565  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ  จำนวน  24  โรงเรียน  งบประมาณทั้งสิ้น  
10,950,200.00 บาท  (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  งบลงทุน  (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  ประจำปี
งบประมาณ  2565  รายการก่อสร้างอาคารห้องสมุด  โรงเรียนตะโหมด  จำนวน  1  โรงเรียน  งบประมาณทั้งสิ้น  
3,001,400  บาท  (สามล้านหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ตรวจสอบแล้ว   
มีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งสำเนาสัญญาจ้างเพื่อจัดทำ  PO  คือ  โรงเรียนตะแพนพิทยา  งบประมาณ  508,000 บาท 
(โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  ได้ทำสัญญาเสร็จแล้ว  แต่ยังไม่ส่งสำเนาสัญญา)  สำหรับโรงเรียนตะแพนพิทยา  
งบประมาณ  508,000  บาท  ซึ่งเกิน  500,000  บาท  หากโรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการ  หรือดำเนินการถึงขั้นตอน 
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เชิญชวนผู้ประกอบการ ให้โรงเรียนดำเนินการยกเลิก  และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding: e-bidding)  ตามหนังสือ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่   
31  มกราคม  2565  มีผลบังคับใช้  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  รายละเอียดตามาเอกสารหมายเลข  1  หน้า  14 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ  เมื่อสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ   
มาโรงเรียนสามารถดำเนินการได้เลย แต่ยังไม่ต้องลงนามในคูส่ัญญา  และต้องติดตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือความถูกต้อง  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 การดำเนินการเบิกจ่ายเงินจะดำเนินการได้เร็วหรือไม่ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ทางโรงเรียนส่งมาให้
สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดความผิดพลาด  ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า  ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนจัดเอกสารส่งมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  :  นางอุไร  พรหมปาน  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ให้ใช้ได้เฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  
ที่ใช้เฉพาะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเท่านั้น  :  นางสมจิตต์  ใจจ้อง 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.  รายงานผลการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2565  :  นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
      จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทั้งหมด  3,227  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)   
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบ  3,043  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.85   
       สรุปการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)    ปีการศึกษา  2564   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ดังนี้ 
       1.  จำนวนนักเรียนที่เข้าห้องสอบวิชาภาษาไทย  2,449  คน  ขาดสอบ  614  คน   
คิดเป็นร้อยละ  80.48 
       2.  จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ   2,444  คน  ขาดสอบ  619  คน   
คิดเป็นร้อยละ  80.32 
       3.  จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์  2,450  คน  ขาดสอบ   613  คน   
คิดเป็นร้อยละ  80.51 
       4.  จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์  2,448  คน  ขาดสอบ  615  คน   
คิดเป็นร้อยละ  80.45 
       ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสนามสอบโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  ขอชื่นชมในการดำเนินการทดสอบ     
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทางสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงดำเนินการบริหารจัดการและการลงตรวจเยี ่ยมสนามสอบได้ดีเยี ่ยม  :  นายโชติ  จิตขาว  
รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  2  หน้า  30 
ที่ประชุม รับทราบ  
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 2.  การดำเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ  :  นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
      โรงเรียนสามารถติดตามการดำเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เว็บไซต์หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
(https://cbethailand.com)   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  :  นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
       กลุ่มนิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  
ปฏิทินนิเทศ  และเครื่องมือการดำเนินการของสถานศึกษาในส่วนของจุดเน้น  นโยบาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทุกโครงการที่ได้นำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา      
โดยทางกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    จะได้นำส่งเครื่องมือที่จะให้ทางโรงเรียนได้ตอบข้อมูลที่เป็น
จริงและจะมีคณะกรรมการลงไปติดตาม  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนางานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงต่อไป   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1.  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2565  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้มีประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพัทลุง  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ในคราวประชุม  ครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2565  
เพ่ือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติในการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2565 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
          การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน  ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  ทั้งนี้  ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน  จึงจะดำเนินการขอรับ
การสนับสนุนได้โดยให้มี  การประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า โดยให้โรงเรียน
ถือปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

     2.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  
                          2.2  หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

/2.3  ประกาศกระทรวง... 
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                          2.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2.4  แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า  31 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
  3.  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  พ.ศ. 2565 
                              ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ประกาศ  ณ  วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  โดยกำหนดให้เฉพาะการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2564  จากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง  2  ฉบับดังกล่าว  ส่งผลทำให้หลักเกณฑ์การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2559  ไม่สามารถดำเนินการได้ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ข้ึนใหม่  เพ่ือใช้สำหรับพิจารณาการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  โดยต้องมีคุณสมบัติตามประเภทของห้องเรียนที่ขอเปิด  สรุปดังนี้ 
 3.1  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ  ให้พิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา  โดยระดับมัธยมศึกษา  พิจารณาผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู ้เรียน  บรรลุตามค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  และหรือดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการ  ประกอบกับคะแนนเฉลี่ย  5  กลุม่สาระการเรียนรู้และคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอ
เปิดห้องเรียนพิเศษ  ย้อนหลัง  3  ปีการศึกษา  ที่มีการรักษาระดับคุณภาพหรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ของแต่ละระดับชั้นที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ 
 3.2  ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  เทคโนโลยี  การอาชีพ  หรือด้านอื่น  ๆ  ให้พิจารณาผล
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  โดยระดับมัธยมศึกษาพิจารณาผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพผู้เรียน  บรรลุตามค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  และหรือดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ  และมีผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา  ย้อนหลัง  3  ปีการศึกษา 
  ทั้งนี้  ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักเกณฑ์ฯ  อาทิ  นิยามแบบเสนอ
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  แบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  การเพิ่มองค์ประกอบ
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  สำหรับแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 
 

/ขั้นพ้ืนฐาน... 
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ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2559  ในส่วนอื่นยังคงเดิม และให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ  ดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2566  เป็นต้นไปพร้อมดำเนินการตรวจสอบและทบทวน
การดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน ทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดทุกปีการศึกษา  ตลอดจนพิจารณาและตรวจสอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
ของห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ ์ และแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด   
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4  หน้า  37 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว   
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560  :  นางอุไร  พรหมปาน 
      ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งแนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2560  
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อทางราชการ  จึงมีคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการ
เกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2560  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5  หน้า  85      
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 2.  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
:  นางอุไร  พรหมปาน 
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04009/    
ว1075  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  2565   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  6  หน้า  102 
      ก่อนมีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จะดำเนินการออกประเมินติดตามตามมาตรฐานของโรงเรียน  งานตามนโยบาย  จุดเน้นของ
เขตพื้นที่การศึกษา  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  เน้นย้ำให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูลมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

/ในกรณี... 



10 
 
       ในกรณีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
ยังใช้หลักเกณฑ์เดิม 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     
  5.1  การรายงานข้อมูลในระบบ E-COVID 19 Report  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
        ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูล   และขอให้โรงเรียน
รายงานข้อมูลทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทราบว่าโรงเรียนแต่ละโรงจัดรูปแบบ 
การเรียนการสอนของแต่ละสัปดาห์ในรูปแบบใดและรายงานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานต่อไป  การกรอกข้อมูลในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หากโรงเรียนมีข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกวันที่มีข้อมูลการติดเชื้อโดยทันที  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  5.2  นโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน”  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้นำส่งรายชื่อนักเรียนที่ทางสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานส่งมาไปยังโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน        
ขอความร่วมมือโรงเรียนที ่ยังไม่ติดตามนักเรียนดำเนินการโดยด่วน  และให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบพาน้องกลับมาเรียน  หากโรงเรียนใดเข้าระบบไม่ได้ให้ดำเนินการติดตามนักเรียนโดยตรง
ก่อนและรายงานข้อมูลมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบต่อไป  โรงเรียนใดที่ยังไม่ดำเนินการเข้าระบบ     
พาน้องกลับมาเรียน  ขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยด่วน 
         ข้อมูล  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนที่เข้าระบบพาน้องกลับมาเรียนแล้ว   
มีจำนวน  8  โรงเรียน  ดังนี้ 
   1.  โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
   2.  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
   3.  โรงเรียนประชาบำรุง 
   4.  โรงเรียนตะโหมด 
   5.  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
   6.  โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 
   7.  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
   8.  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
ที่ประชุม รับทราบ 

/5.3  ศูนย์ความปลอดภัย... 
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  5.3  ศูนย์ความปลอดภัย  (MOE  Safety  Center)  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
        ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ดำเนินการจัดส่ง
ประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยระดับสถานศึกษา  มายังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงเรียบร้อยแล้ว  และดำเนินการสมัครเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในเรื่องของความปลอดภัยทุกด้าน  โดยสามารถ
ดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาในระบบได้  ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  ดำเนินการโดยด่วน  เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงลงนาม 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
  5.4  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
         ตามมติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  ปัญหา  
อุปสรรค  ในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจะดำเนินการติดตาม   
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)        
ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  10  โรงเรียน  ประกอบด้วย   
  1.  โรงเรียนขนาดใหญ่  จำนวน  3  แห่ง   
  2.  โรงเรียนขนาดกลาง  จำนวน  4  แห่ง 
  3.  โรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน  3  แห่ง 
และรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)  ตามแบบรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด      
ผ่านระบบ KRS  (KPI Report System)  ภายในวันที่  31  มีนาคม  2565 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

5.5  แผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปงีบประมาณ  2565  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2565  เกี่ยวกับการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์       
ที่ประชุม รับทราบ  
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  5.6  ครูพัฒนาท้องถิ ่นที ่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  มีแนวนโยบายในการดำเนินการอย่างไร  :  นางวันดี  พลเพชร   
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำเนินการนำบัญชีทั่วไปมาใช้ในการบรรจุ
แทนได้  ทั้งนี้ต้องรอคำสั่งจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
  5.7  ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัยทักษิณและกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
(สพม.พัทลุง) และผู้อำนวยการโรงเรียน  (TSU ENGINEERING OPEN HOUSE)  :  นายโชติ  จิตขาว 
         ด้วยกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ได้ดำเนินการประเมิน
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  ในรอบท่ี  3  ผลการประเมินปรากฏว่า  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม      
โดยระยะเวลาดำเนินการจากผลการประเมินอยู่ในระยะเวลา  20  ปี  (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2583)  จึงขอประชาสัมพันธ์ 
โครงการดังกล่าวให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทราบ  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวน  80  คน   
และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในรอบที ่2  ในวันที่  12  มีนาคม  2565  เพื่อคัดเลือกให้เหลือ  30  คน   
         รองศาสตราจารย์  จตุพร แก้วอ่อน  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
(สพม.พัทลุง) และผู้อำนวยการโรงเรียน  (TSU ENGINEERING OPEN HOUSE)  
ที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.8  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง  (สมป.)         
:  นายมณี  เรืองแก้ว 
        การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของปีการศึกษา  2563  ไดด้ำเนินการมอบโล่รางวัล
และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  เรียบร้อยแล้ว   

        การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของปีการศึกษา  2564  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง  (สมป.)  จะดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  นักเรียนติด  0  ร  มส  นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อที่ทาง เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง  (สมป.)  จะได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายงานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ  
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 5.9  ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว      
:  นางสาวกาญจนา  เดชสม 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง  จะดำเนินการจัดโครงการภูมิใจสถาบัน             
ในวันอังคารที่  1  มีนาคม  2565  โดยจะมีกิจกรรม  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระเก้ียว  กิจกรรมพิธี
เปิดป้ายโรงเรียน และกิจกรรมพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว  ขอเรียนเชิญผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

5.10  การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการครูดีศรีเมืองลุง  :  นางวันดี  พลเพชร   
          จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการครูดีศรีเมืองลุง  ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ดำเนินการคัดเลือก  จำนวน  1 คน   
เพ่ือส่งผลการคัดเลือกไปยัง กศจ.พัทลุง  นั้น   
          ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ดำเนินการ
จัดทำเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   
ที่ประชุม รับทราบ  
 5.11  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  (ส.บ.ม.ท.)  :  นายสมนึก  เวชสิทธิ์ 
         นายสมนึก  เวชสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์  กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  (ส.บ.ม.ท.)  ที่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ย้าย   
ไปดำรงตำแหน่ง 
ที่ประชุม รับทราบ  

********************** 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 
          กุสุมา  ขาวรมย์                       นันทรัฐ  คงดำ                           
      (นางกุสุมา  ขาวรมย์)                                 (นางสาวนนัทรัฐ  คงดำ)                     
       นักจัดการงานทั่วไป                                   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                

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


