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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันอังคาร ที่  ๑๗  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้บริหารและคณะครู   ทั้งหมด   จ านวน  ๕๒  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๔๙   คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครู  จ านวน  ๔๙  คน 
ผู้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุม     ๓    คน 
 ๑. นางวารุณี  จินดาวงศ ์ ลากิจ 

๒. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ลากิจ 
 ๓. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ลาป่วย 

 
เรื่องก่อนวาระการประชุม จาก นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

เรื่องราวของ โนวัค ยอโควิช นักเทนนิสมือหนึ่งของโลก ก่อนการแข่งขันทุกครั้งเขามักมีอาการเหนื่อย
ล้า คล้ายโรคภูมิแพ้ มีหมอคนหนึ่งเข้าชมการแข่งขันของโนวัค ยอโควิช เกือบทุกครั้งที่เขาลงสนาม ซึ่งหมอคน
นี้สังเกตพฤติกรรมของเขาทุกครั้ง และค้นพบว่าอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการรับประทานประเภทขนมปังที่
มียีสต์ จากการช่างสังเกตของหมอมืออาชีพคนนี้ท าให้สามารถรักษาอาการป่วยของโนวัค ยอโควิช นักเทนนิส
ระดับโลกได้ เช่นเดียวกับครูผู้สอนที่ควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือจะได้ดูแลผู้เรียนรอบด้านอย่างครู
มืออาชีพ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 
 

 ๑. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงาน  
      กลุ่มบริหารวิชาการ      เพ่ิมงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยมีครูสุวดี เงินถาวร เป็น
หัวหน้างาน เมื่อมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน ครูสุวดีจะมีหน้าที่ติดตาม รวบรวม รายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. ประกาศเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ 
   ให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ ขณะนี้ใน กทม. โรงเรียนบางแห่งได้ท าการปิด

ไปแล้ว ให้คณะครูปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือความปลอดภัย โรงเรียนได้รับ
หนังสือแจ้งจาก สพม. เขต ๑๒ แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ อย่างไม่มีก าหนด แต่ให้มีการ
เตรียมการสอนทางสื่อออนไลน์ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๓. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาและการก าหนดค่าเป้าหมาย ตามระบบการประกัน
คุณภาพ  
      ขณะนี้หัวหน้างาน คือ ครูพิศิษฐ์   ด าเกลี้ยง ได้ด าเนินการจัดท า โดยประกาศค่าเป้าหมายทั้ง          
3  มาตรฐานพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะครูสามารถ
ดาวน์โหลดเพ่ือศึกษารายละเอียดทั้งหมดของมาตรฐานการศึกษาได้   และขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการให้
หัวหน้ามาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ด าเนินการจัดท า SAR ให้เสร็จสิ้นทั้ง 3 มาตรฐาน และส่งไปยัง        
ครูพิศิษฐ์   ด าเกลี้ยง เพ่ือรวบรวมต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. การจัดท ารายงานโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
   จัดท าโครงร่างองค์กร ขณะนี้ครูไพรวรรณ   เพชรสงค์ ได้ด าเนินการไปท้ัง ๗ หมวด ผ่านมติที่

ประชุม และประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๕. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ วันที่ 23  เดือน
มีนาคม  พ.ศ. ๒563 

   ขอให้หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวบรวมเอกสาร รายงาน กิจกรรมต่าง ๆ ไปวาง
ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารเรียน ๑ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับรอง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๑. การรับสมัครนักเรียนและการมอบตัวนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ให้คณะครู และบุคลากร ปฏิบัติตามค าสั่งการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. แนวทางการประกาศผลสอบและการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

ตาราง  แสดงผลการเรียนรู้เป็น ๐ , ร, มส. และ มผ. 
 

ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ 
รายวิชา ๓๗๐ ๒๑๒ ๓๐๗ ๖๑** 

 

หมายเหตุ  ** ผลการเรียนเป็น ๐ จ านวน ๔๔ คน ได้ด าเนินการแก้ตัวแล้ว ตอนนี้เหลือ ๓๓ รายวิชา 
๒๗ คน  

 

ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนที่ยังคงมีผลการเรียนเป็น ๐ ของแต่ละระดับชั้นในภาคเรียนที่ ๒  
         ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น จ านวน (คน) จ านวนรายวิชา 
ม.๑ ๖ ๗ 
ม.๒ ๗ ๙ 
ม.๓ ๑๐ ๑๓ 
ม.๔ ๓ ๓ 
ม.๕ ๑ ๑ 
ม.๖ - - 
รวม ๒๗ ๓๓ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.๑ การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ. 
            ให้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่สุดของโรงเรียนเรา เพราะนักเรียนเป็นลูกค้าของเรา  ในเมื่อ
เขามาเรียน เขาต้องจบ ให้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีครูทุกคนต้องรับผิดชอบ 
 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 

ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ 
ค่าเฉลี่ย ๒.๔๓ ๒.๘๙ ๒.๔๑ ๒.๘๖ 

 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ค่าเฉลี่ย ๒.๙๐ ๒.๘๙ ๒.๖๕ ๒.๘๐ ๒.๙๘ ๓.๐๐ 

 
 

      ๘ แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

  ๑. การติดตามนักเรียนรายบุคคล 
  ๒. กิจกรรมนิเทศภายในแบบคู่สัญญา เดือนละหนึ่งครั้ง 
  ๓. กิจกรรมการสอนแบบคู่สัญญา  
  ๔. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- 
                     คณิตศาสตร์) 
  ๕. กิจกรรมการจัดท าคลังข้อสอบ 
  ๖. กิจกรรมพัฒนาข้อสอบ 
  ๗. การทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  
  ๘. กิจกรรมการสอนเสริม  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.๒ การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
      โรงเรียนจะเริ่มกิจกรรมการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.๓ การสอนแบบคู่สัญญา 
      โรงเรียนจะเริ่มกิจกรรมการสอนแบบคู่สัญญา  ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.๔ การส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
               โรงเรียนจะเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.๕ การจัดท าคลังข้อสอบ 
      มอบหมายครูจิตติมา จู้ทิ่น ด าเนินในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.๖ การพัฒนาข้อสอบ 
      มอบหมายครูอมรรัตน์ แขดวง ด าเนินการประสานงานกับคณะครูใน ๔ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก ออกข้อสอบ โดยอิงตามข้อสอบ O-NET ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัด ขณะนี้โรงเรียนได้
ด าเนินการมอบข้อสอบให้ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.๗ การทดสอบวัดความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เดือนละ ๑ ครั้ง 
      โดยจัดสอบออนไลน์ให้นักเรียนด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน จะเริ่ม

ด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.๘ การสอนเสริม 
      เป็นกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ด าเนินการต่อไป เหมือนปี

การศึกษาที่ผ่าน ๆ มา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๔. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ของภาคใต้และการเตรียมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

   ให้ด าเนินการภายใต้ข้อคิดท่ีว่า “ ถ้าเราท าแบบเดิม อย่าหวังว่าผลจะดีกว่าเดิม ”  
 

ตาราง   แสดงผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ 
 

อันดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รายการ 
๑๘/๘๖ ๙ ๕ ๐ ๐ ๑๓ 

 

ได้อันดับที่ ๑๑ ของโรงเรียนอันดับกลาง และอันดับที่ ๒ ของกลุ่มสหวิทยาเขตท่ี ๒ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๕. การประชุมครูเปิดภาคเรียนและการเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
   โรงเรียนจะก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามก าหนดเดิมไว้ก่อน  ถ้ามี

การเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุการระบาดของโรคโควิด ๑๙ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  
 

   วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันหยุด  
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

การจัดตารางเรียน ใช้คาบละ ๕๕ นาที เริ่มเข้าเรียนคาบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียน
สลับกันพักได้ในคาบท่ี ๔ และคาบที่ ๕ เลิกเรียนเวลา ๑๕.๓๐ น. ยกเลิกการพัก ๑๐ นาทีออกไป 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๖. เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  ๖.1 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
         สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จากเว็บไซต์ของ

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๖.๒ แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
                สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๖.๓ แบบก าหนดการสอน 
           สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบก าหนดการสอน ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งสง
วิทยา 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ด้วย“กิจกรรมระบบทีมแบบเพื่อนดูแลเพื่อน 
(TSW)” 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๒. การจัดท าการศึกษารายกรณี (case study) 
        ให้ครูได้จัดท าข้อมูลการจัดท าการศึกษารายกรณี (case study) ทุกคนโดยเริ่มในภาคเรียน   
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จะสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ดีมากขึ้น 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. เอกสารงานกิจการนักเรียน 
 ๓.๑ แบบรายงานการศึกษารายกรณี (CASE STUDY) 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบรายงานการศึกษารายกรณี (CASE STUDY)  ได้จากเว็บไซต์ของ

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 ๓.๒ แบบเสนอรายชื่อกิจกรรมระบบทีมแบบเพ่ือนดูแลเพื่อน (TSW)” 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบเสนอรายชื่อกิจกรรมระบบทีมแบบเพ่ือนดูแลเพื่อน (TSW)” 

ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการ แสดงความยินดีกับ ครูณัฐกร  จิ้วฮวด  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนและจะเดินทางไปรับต าแหน่งในโอกาสต่อไป 

 

๑. การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ 
   ให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒.การน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงประจักษ์ 
      การน าเสนอผลงานทางวิชาการให้คณะครูประสานครูอดิศร อินทรสุวรรณ เพ่ือน าผลงานลง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
      ผลงานเชิงประจักษ์มอบหมายให้คัดเลือกคณะครูกลุ่มสาระละ ๑ คน เพ่ือจัดท า Best 
practice เพ่ือส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการให้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. การอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว 21  
      โรงเรียนจะจัดอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงเรียน     ทุ่งสงวิทยา โดยมีผู้อ านวยการณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ให้คณะครูที่สนใจแจ้งชื่อมายังฝ่ายบุคคล    

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๔. เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล แบบรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ         
  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ    ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน   

ทุ่งสงวิทยา 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 

๑. โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และสถานศึกษาปลอดภัย 
โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และสถานศึกษาปลอดภัย รอรับการประเมินตาม

ตัวชี้วัด ตอนนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าคู่มือความปลอดภัยใน
โรงเรียน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรอรับการประเมินต่อไป 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
ตอนนี้ก าลังปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมหน้าต่าง เปลี่ยนโต๊ะ เก้าอ้ีที่ช ารุดของอาคารเรียน ๒ 

เปลี่ยนโต๊ะที่ห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น และปรับปรุงบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้น่าอยู ่

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. การจัดท าเว็บไซต์และสารประชาสัมพันธ์ “อินทนิลสาร” 
การจัดท าเว็บไซต์ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ คณะครูสามารถประสานครูอดิศร อินทรสุวรรณ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน สารประชาสัมพันธ์ “อินทนิลสาร” 
ได้มอบหมายครูเพ็ญศรี หนูหนอง ให้ด าเนินการจัดท าวารสารให้แล้วเสร็จ   ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

๑. การรายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ” 
      ขอให้ครูที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด และส่ง
มายังฝ่ายบริหารต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
   ขอให้ครูที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จ และส่งมายังฝ่าย

แผนงานต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๓. เอกสารกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ได้จากเว็บไซต์ของ

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 

๑. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีทั้งหมด  8  แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. การติดตามนักเรียนรายบุคคล 
 ๒. กิจกรรมนิเทศภายในแบบคู่สัญญา เดือนละหนึ่งครั้ง 
 ๓. กิจกรรมการสอนแบบคู่สัญญา  
 ๔. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- 
              คณิตศาสตร์) 
 ๕. กิจกรรมการจัดท าคลังข้อสอบ 
 ๖. กิจกรรมพัฒนาข้อสอบ 
 ๗. การทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  
 ๘. กิจกรรมการสอนเสริม  
 

จากการที่นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการ ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งมีท้ังหมด  8  แนวทาง คณะครูส่วนใหญ่เห็นด้วย และให้ความเห็นว่าเป็นแนวทาง
ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. แนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
   ด าเนินการโดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เหมือนเดิม ได้แก่         

การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  การสมัครในระบบออนไลน์  การจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือการ
ฝึกซ้อม  และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันให้ส่งผลไปยังครูสุวดี  เงินถาวร  เพ่ือรวบรวมและรายงานไปยังฝ่ายบริหาร
ต่อไป 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ครูอมรรัตน์   แขดวง  : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อหนังสือในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓           
ซึ่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณค่าหนังสือมาประมาณ ๑ ล้านบาท  แต่ขณะนี้รวมยอด
การสั่งซื้อหนังสือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแล้วประมาณ ๑  ล้าน  ๕ แสนบาท  ดังนั้น จึงต้องปรับ
ลดจ านวนหนังสือลงอีกเพ่ือให้สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
      ลงชื่อ    ลมัย    รัตนมณี    ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
            ( นางลมัย   รัตนมณี) 
                                                                          ต าแหน่งครู  
 
 
      ลงชื่อ   ปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางปวีณน์ุช   แป้นแก้ว ) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   
 
      ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 
 


