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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่  ๓  เดือนมกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 

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

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๕๓   คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครู    จ านวน  ๔๑  คน 
 ๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ จ านวน   ๘   คน 
 ๓. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๔ จ านวน   ๔   คน 
ผู้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุม     ๙    คน 
 ๑. นางจินดา ไตรภูมิ  ไปราชการ 
 ๒. นางบุษบา สุทธิมาศ ไปราชการ 
 ๓. นางอาทิตยา เจ้ยทอง  ลาคลอด  
 ๔. นางสุเจตน์ บุญปล้อง   ลาป่วย 
 ๕. นายกุลธนิต ด้วงกูล  ลาป่วย 
 ๖. นางณิรดา จงจิตร  ลาป่วย 
 ๗. นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว ลาป่วย 
 ๘. นางปรียา บุญให้ผล ลาป่วย 
 ๙. นายอดิศร อินทรสุวรรณ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 
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รายงานการประชุม 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ที่  ๓  เดือนมกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  

**************************************************************** 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ข้อคิดก่อนการประชุมจากผู้อ านวยการ 
 

 ๑. วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทอาลีบาบา  ของแจ๊ก  หม่า  ณ เมืองหังโจว  ประเทศจีน มี ๕  ข้อ 
(รายละเอียดเอกสารดังแนบ) 
  ๑.๑ ลูกค้ามาก่อน 
  ๑.๒ ความเชื่อใจท าให้ทุกอย่างง่าย 
  ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ 
  ๑.๔ ถ้าไม่ท าตอนนี้ แล้วจะท าตอนไหน  ถ้าคุณไม่ท า  แล้วใครจะท า 
  ๑.๕ ท างานอย่างมีความสุข  แต่ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง 
 

 ๒. บุคคลแห่งปีของนิตยสาร  TIME  คือ  Bob  Iger  (บ๊อบ ไอเกอร์)  อายุ ๖๘ ปี  ซีอีโอของบริษัท  
DISNEY  บริษัทที่มีอายุกิจการเกือบ 100 ปี  ซ่ึงบ๊อบ ไอเกอร์ พูดว่า “ถ้าคุณไม่มีนวัตกรรม คุณจะตาย” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 วิสัยทัศน์  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 พัทธกิจ ข้อ ๖ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
  

    เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ มีทั้งหมด 17 ข้อ ดังรูป 
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ภาพเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ 
ที่มา : https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 
 

1. No Poverty  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที ่
2. Zero Hunger  ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
3. Good Health and well-being  รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ 
4. Quality Education รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
5. Gender Equality  บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
6. Clean Water and Sanitation  รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
7. Affordable and Clean Energy  รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย 
8. Decent Work and Economic Growth  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม

และยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า 
9. Industry Innovation and Infrastructure  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
10. Reduced Inequalities  ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
11. Sustainable Cities and Communities  ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ

ปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
12. Responsible Consumption and Production  รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 
13. Climate Action  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบ 
14. Life Below Water  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
15.  Life on Land  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
16. Peace and Justice Strong Instiutions  ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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17. Partnerships for the Goals  สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  ทั้งหมดนี้คือเป้าหมาย 17 ข้อ ที่สหประชาชาติ ที่ทั่วโลกจะท าให้ได้ภายในปี 2030 ซึ่งหลายประเทศ  
ก็ได้ออกวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหลายแบบ ทั้งญี่ปุ่นกับ Society 5.0 , ประเทศไทย 4.0 และ Smart Nation 
ของสิงคโปร์ เป็นต้น 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๒. นวัตกรรมบริหารจัดการ “ระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI)” (รายละเอียด
เอกสารดังแนบ) 
 

ระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI)  มีข้ันตอนดังนี ้
          ๑. การวางแผน  ( P = Plan) 
  ๒. การปฏิบัติงาน  ( D = Do )  
  ๓. การตรวจสอบ (C = Check)   
  ๔. การปรับปรุงแก้ไข  (A = Action)  
  ๕. การเรียนรู้  พัฒนา (L = Learning) 
  ๖. การบูรณาการ (I = Integration) 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๓. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงาน 
  ๓.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ    ครูอมรรัตน์  แขดวง 
  ๓.๒ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ครูวิฑูรย์   ชุมข า 
  ๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล   ครูปวีณ์นุช   แป้นแก้ว 
  ๓.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป    ครูสุชาติ    โรวัฒน์ 
  ๓.๕ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ครวูารุณี  จินดาวงศ ์
 

 แต่งตั้งครูเพื่อรับผิดชอบเป็นหัวหน้างานด้านเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. นางวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ   หั วหน้ า โ คร งการห้ อ ง เ รี ยน พิ เ ศษวิ ทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ 
  ๒. นายพิศิษฐ์ ด าเกล้ยง หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
  ๓. นางกฤติกา จ านง  หัวหน้างานนิเทศภายใน 
  ๔. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๔. การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

                 มีทั้งหมด  ๘  กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ (ภาคเช้า)  รับผิดชอบโดย นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว 
๒. กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา  (ภาคเช้า)  รับผิดชอบโดย  นางอมรรัตน์   แขดวง 

           โดยก าหนดให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบห้องเรียนละ  ๑  พุ่ม  เครือข่ายผู้ปกครอง  ๑  พุ่ม  
และศิษย์เก่า  ๑  พุ่ม 

๓. กิจกรรมพิธีบวงสรวง  (ภาคบ่าย)  รับผิดชอบโดย  นายสุชาติ   โรวัฒน์ 
      ๔. กิจกรรมพิธีสมโภชน์ผ้าป่าการศึกษา  (ภาคค่ า)  ของวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
รับผิดชอบโดย  นายสุชาติ   โรวัฒน์ 
      ๕. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  (ภาคเช้า)  รับผิดชอบโดย  นายวิฑูรย์   ชุมข า ไป
ประสานงานกับนางกาญจนา   เลิศล้ า 

๖. กิจกรรมร าวงเวียนครก  (ภาคเช้า)  รับผิดชอบโดย  นายวิฑูรย์   ชุมข า 
    รูปแบบกิจกรรม คือ 
    -  กิจกรรมเริ่ม เวลา  ๒๐.๐๐  น. 
    -  รับสมัครตัวแทนนักเรียน  ระดับชั้นละ  ๔๐  คน  เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

          -  กิจกรรมการประกวดร าวงเวียนครก  ซึ่งมี  ๒  ทีม  คือ  ทีมนาไม่ไผ่  และทีมควนกรด  
ก าหนดทีมละ  ๓  เพลง  โดยมีคณะกรรมการตัดสิน 
      ๗. กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล์  (ภาคเช้า)  รับผิดชอบโดย  นายณัฐกร   จิ้วฮวด  และ     
คุณสุพจน์  รัตนคช (ศิษย์เก่า ) 
      ๘. กิจกรรมจิบกาแฟดูแลน้อง  (ภาคเช้า)  รับผิดชอบโดย  นายสุชาติ   โรวัฒน์      นาง
วารุณี   จินดาวงศ์  และ คณะศิษย์เก่า   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๑. นวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ “กิจกรรมการสอนและการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา” 
 

   ก าหนดให้มีครูเข้าห้องสอนคู่กันในบางคาบ  โดยนางกฤติกา   จ านง  จะวางแผนและจัดท า
เป็นค าสั่งและแจ้งให้ครูทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๒. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ๒.๑ การสอบ  PRE-ONET ของ สพฐ  
                           โรงเรียนทุ่งสงวิทยาก าหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด าเนินการสอบในวัน
อังคาร  ที่ ๗ มกราคม  ๒๕๖๓   
 

      ปฏิทินการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562   
             -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   สอบในวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
             -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   สอบในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม  ๒๕๖๓   

  

๒.๒ การสอนเสริมก่อนสอบ ONET 
                  การสอนเสริมโดยบุคลากรในโรงเรียน    
              โรงเรียนด าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ที่มีความสมัครใจที่จะมาเรียน  โดยก าหนดเวลาเรียนในวันเสาร์ภาคเช้า  จ านวน  ๔  ครั้ง  
เริ่มเรียนครั้งแรกในวันเสาร์ที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๓  นี้ ส าหรับครูที่มาสอนให้เบิกคา่สอนตามระเบียบ 
                  การสอนเสริมโดยบุคลากรภายนอก  
         - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ติววันที่ ๒๗-๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
         - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ติววันที่ ๒๔-๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

    

๒.๓ การสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อนักเรียน 
            ผู้อ านวยการจะขอพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๖  ในวันพุธ  ที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๓  คาบ ๘ 

 

๒.๔ ลดกิจกรรมที่กระทบต่อการเรียน   
             โรงเรียนมีนโยบายที่จะลดกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนให้มากที่สุด  เช่น    
การไม่จัดวันวิชาการ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓. การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และการออกกลางคัน 
       เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา  2๕๖๒  ถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่ออกกลางคันแล้ว  จ านวน  ๓๗  คน  
ต่อไปต้องไม่มีนักเรียนออกกลางคัน  โรงเรียนต้องมีระบบจัดการดูแล  โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาต้องมีวิธีการ
ส าหรับดูแลแก้ปัญหานักเรียน 
  ส าหรับการแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส.  ปัจจุบันมีนักเรียนติด ๐, ร, มส.  ทั้งหมด  ๑๓๖  
คน  รวมทั้งหมด  ๒๓๑  วิชา  และในสัปดาห์หน้าผู้อ านวยการจะนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาวิธีการ  แนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ  ดังนี้ 
                       - ครูประจ าวิชาต่างๆ ที่มีนักเรียนติด ๐, ร, มส.    
    - นักเรียนที่ติด ๐, ร, มส. 
    - ผู้ปกครองนักเรียนที่ติด ๐, ร, มส. 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๔. การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ของภาคใต้ วันที่ ๖-๙ ม.ค. ๖๓ 
 

   ผู้อ านวยการได้ด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ  และมีนโยบายที่จะมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  มอบเงินทุนการศึกษา  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 

-  รางวัลอื่น ๆ รองลงไป       มอบเงินทุนการศึกษา  จ านวน     ๕๐๐  บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕. การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๒๙-๓๑ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  โดยใช้สถานที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ซึ่งขณะนี้ผู้อ านวยได้ด าเนินการติดต่อวิทยากร  เพ่ือจัดกิจกรรม ให้เรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๖. การส่งรายชื่อนักเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม 
 

   ขอให้ครูที่เปิดสอนรายวิชาสาระเพ่ิมเติม  ส่งรายชื่อนักเรียนไปให้นางพรทิพย์   เชยบัวแก้ว   
หัวหน้างานทะเบียน  เพื่อจะได้ลงทะเบียนนักเรียนในระบบ  SGS   ต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๗. การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรมการแข่งขันทักษะ  
 

  หลังเลิกประชุมให้คุณครูที่เดินทางไปราชการในวันแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 
ระดับชาติ  มาเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่นางวารุณี   จินดาวงศ์  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๘. ให้ครูผู้สอนส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปยังครูที่ปรึกษา  
  

      ให้ครูผู้สอนส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปยังครูที่ปรึกษา  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบในวันประชุมผู้ปกครอง  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๙. ขอรายช่ือครูที่สอนติว  O-NET  วันเสาร์ที่  ๔  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
  

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     
    - วิชาวิทยาศาสตร์   นางวันเพ็ญ   ชุมพร้อมญาติ 
      - วิชาภาษาอังกฤษ   นางจิรนันท์   แซมมงคล 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖     
    - วิชาคณิตศาสตร์   นางอมรรัตน์   แขดวง 
      - วิชาสังคมศึกษา    นางอัฉราภรณ์   คงแป้น 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 ๑. นวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ด้วย
“กิจกรรมระบบทีมแบบเพื่อนดูแลเพื่อน (TSW)” 
 

   เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการภายในห้องเรียน  โดยมีหัวทีม  จ านวน  ๕  คน  หัวหน้าทีมแต่ละ
คนจะมีลูกทีมของตนเอง  หัวหน้าทีมมีหน้าที่คอยติดตามงาน   ดูแลลูกทีม  และรายงานผลมายังครูที่ปรึกษา  
ต่อไปโรงเรียนสามารถส่งเป็นผลงานดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๒. บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

      กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการปฏิบัติงาน  มีองค์ประกอบส าคัญ  5 ประการ คือ 

๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. การคัดกรองนักเรียน 
๓. การส่งเสริมนักเรียน 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
๕. การส่งต่อ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

 ผู้อ านวยการมอบ นายวิฑูรย์   ชุมข า  รายงาน 
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ด าเนินการในวันที่  ๑๐  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  

๑๒.๓๐  น.  ณ  หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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      - นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการ   พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง  ใช้เวลาประมาณ      
๓๐  นาที   
      - นายวิฑูรย์   ชุมข า     รองผู้อ านวยการ  ใช้เวลาพูดคุยกับผู้ปกครอง  ใช้เวลาประมาณ  
๒๐  นาท ี  

   - กิจกรรมอบเกียรติบัตรนักเรียนด้านต่างๆ  ได่แก่  นักเรียนเรียนดี นักเรียนแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ และนักเรียนคนดี ศรี ท.ส.ว   มอบโดยผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการทั้ง  ๕ กลุ่มงาน  ใช้
เวลาประมาณ  ๒๐  นาที   

 นางกาญจนา   เลิศล้ า : เกียรติบัตรนักเรียนด้านต่างๆ  ตอนนี้ก าลังด าเนินการจัดท า     
เกียรติบัตรซึ่งทั้งหมดมีมากกว่า  ๑๐๐  รายการ  ล าดับต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพ่ือรับ
เกียรติบัตรในวันประชุมผู้ปกครอง 
      - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา  ฝากครูที่ปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครองโดยแจ้งข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลอย่างละเอียด 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔. แนวทางการปฏิบัติส าหรับครูเวรประจ าวัน 
 

 ครูเวรที่ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า  ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐  
น.  และต้องดูแลและมีแนวทางปฏิบัติกับนักเรียนที่มาสายด้วย  ซึ่งต้องสอบถามสาเหตุของการมาสาย  ส่วน
ใหญ่สาเหตุมาจากบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕. ระเบียบการใช้โรงอาหาร 
 

 ระเบียบการใช้โรงอาหารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าอาหารออกไป
รับประทานนอกโรงอาหาร   และขอให้มีครูเวรทมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้โรงอาหารของนักเรียนด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๖. การร้องเพลงชาติของนักเรียน 
 

 นางนัชพร   ก าเนิดรักษา  :   นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการร้องเพลงชาติ  ท าให้พบ
ปัญหาคือ  นักเรียนร้องเพลงชาติเสียงเบามาก   ขอแนวทางในการแก้ปัญหานี้ 

   นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการ  :   ให้มีการร้องเพลงชาติทีละระดับชั้น 
 นายวิฑูรย์   ชุมข า  :  โรงเรียนเราเคยให้มีการร้องเพลงชาติทีละระดับชั้น  พบว่านักเรียน

ร้องเสียงดังดีมาก   แต่เมื่อให้ร้องพร้อมๆ กันปรากฏว่าเสียงก็เบาอีก  ดังนั้น  เพ่ือแก้ปัญหานี้ให้มีการร้องเพลง
ชาติทีละระดับชั้น  โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๖  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นี้ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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๕. การปล่อยนักเรียนกลับบ้านตอนเลิกเรียน 
 

      ครูเวรที่ปฏิบัติหน้าที่ปล่อยนักเรียนกลับบ้านตอนเลิกเรียนในตอนเย็น  ต้องมาปฏิบัติหน้าที่
ก่อนเวลาเลิกเรียนประมาณ  ๓-๕  นาที เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย   
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. นวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล “กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม” 
 

   ครูทุกคนต้องมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ที่  ๑ เรื่อง 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๒. การน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงประจักษ์ 
 

ครูทุกคนต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงประจักษ์ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓. การอบรมหลักสูตรการท าแบบสอบถามออนไลน์  
      โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการท าแบบสอบถามออนไลน์ ให้กับตัวแทนจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 
๑๗ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  คาบ ๗-๘  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา มีผู้เข้าอบรมคือ ตัวแทนจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ละ ๒ คน และตัวแทนจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔. การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
 

      ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงเวลามาปฏิบัติราชการก่อนเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ถ้าเลยเวลา  ๐๘.๓๐  น.  แล้วยังไม่ได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ   ขอให้เขียนบันทึกชี้แจงเหตุผลถึง
ผู้อ านวยการ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕. การลาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

      - ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งใบลาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ  
เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการสรุปข้อมูลต่อไป  



11 
 

    - การลา  ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งมาที่นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว  หรือ
นางลมัย   รัตนมณี   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 

๑. นวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป “กิจกรรม 7 ส อย่างยั่งยืน” สู่โรงเรียนปลอดขยะและ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 

 
 

ภาพกิจกรรม ๗ ส 
ที่มา : https://www.google.com 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๒. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 

  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๓. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
    มอบนายสุชาติ   โรวัฒน์  จัดระบบน าเสนอในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

https://www.google.com/
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

๑. นวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน “กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน
ด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ” 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๒. การบริหารงานงบประมาณตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
     งานที่มคีวามจ าเป็นและเร่งด่วน  เช่น  การซ่อมไฟฟ้า  การเปลี่ยนหลอดไฟของโรงเรียนให้ใช้งาน

ได้ตามปกต ิถือว่าเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๓. การมอบหมายงานข้าราชการครูปฏิบัติงานการเงิน 
  - นางสาวสุภาพร  มณีโชติ     เจ้าหน้าที่การเงิน 
  - นางณัฐวดี  แสงป้อม เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ม.ต้น /ค่าน้ า/ค่าไฟฟ้า/ 

                                                    ค่าโทรศัพท ์
 - นางจิตติมา  จู้ทิ่น  เงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ 
 - นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  เงินปัจจัยพื้นฐาน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง 
    ขอให้ครูที่จะด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 

๑. แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนติด 0. ร, มส. และการออกกลางคัน 
 

ผู้อ านวยการฝากครปูระจ าวิชาที่มีนักเรียน ติด 0. ร, มส. เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จต่อไป  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๑. การก าหนดเวลาเปิดเทอม   
       โรงเรียนก าหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๓  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๒. นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการ  เดินทางไปราชการเพ่ือด าเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙  ณ  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา   ใน
วันจันทร์ที่  ๖  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นี้ 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๓. การจัดกิจกรรมงานวันครู วันที่  ๑๖  มกราคม   ปี ๒๕๖๓  
      จัดกิจกรรมงานวันครูที่โรงเรียนทุ่งสง  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
      - พิธีท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า  เริ่มเวลา  ๐๗.๐๐  น.   
       - พิธีงานวันครู  เวลาประมาณ  ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐  น. 
      - การแข่งขันกีฬาต่างๆ  ช่วงบ่ายมี  
      - งานเลี้ยงโต๊ะจีน  ตอนค่ า  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาไปร่วมด้วยมีจ านวน  ๑ โต๊ะ จ านวน ๑๐ คน  
 ฝากนางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  รวบรวมรายชื่อครูเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว  โดยครูแต่งกาย
สวยงามตามอัธยาศัย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖. ๓๐น. 
 
 

      ลงชื่อ    ลมัย    รัตนมณี    ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
            ( นางลมัย   รัตนมณี) 
                                                                          ต าแหน่งครู  
 

 
      ลงชื่อ   ปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   
 
      ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  


