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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
วันพุธ ที่  ๓๐  เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๕๔   คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครู    จ านวน  ๔๕  คน 
 ๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ จ านวน   ๙   คน 
 
ผู้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุม     ๕    คน 
 ๑. นางณิชกมล   รัตนพันธ์ ลาคลอด 
 ๒. นางจินดา ไตรภูมิ  ลาป่วย  
 ๓. นายเศณวี     อ่ าครอง  ลาป่วย  
 ๔. นางเพ็ญศรี    หนูหนอง   ลากิจ 
 ๕. นายอดิศร อินทรสุวรรณ ลาป่วย 
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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
วันพุธ ที่  ๓๐  เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำร  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ   แนะน ำครูบรรจุใหม่  นำงสำวธัญย์ชนก  สุวรรณมุณี      
ชื่อเล่น  น้องฟิล์ม  วิชำเอกภำษำไทย  จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
  2. ข้อคิดจากผู้อ านวยการ 
       - อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์  นักฟิสิกส์ชำวเยอรมันกล่ำวว่ำ  “อย่ำคำดหวังผลที่แตกต่ำง  หำกยังท ำ
เหมือนเดิม  มีแต่คนบ้ำเท่ำนั้น  ที่จะท ำสิ่งเดิมๆ ซ้ ำๆ  แต่กลับหวังผลที่แตกต่ำง” 
       - คนเรำส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกำรติติง  หรือกำรพูดในเชิงลบ  ขอให้ควบคุมอำรมณ์ในกำรสื่อสำร  
พยำยำมใช้ควบคุมอำรมณ์ในกำรสื่อสำร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 
 

1. วิสัยทัศน์ ภายในปี 2566 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม สู่มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 นวัตกรรมบริหำรจัดกำรโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ “ระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ 
(PDCALI)” 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

1.2 นวัตกรรมกลุ่มบริหำรวิชำกำร “การนิเทศภายในแบบคู่สัญญาและการสอนแบบ
คู่สัญญา” 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

 

1.3 นวัตกรรมกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน “กิจกรรมระบบทีมแบบเพื่อนดูแลเพื่อน 
(TSW)” 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

1.4 นวัตกรรมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล “กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม” 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
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1.5 นวัตกรรมของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป “กิจกรรม 7 ส อย่างย่ังยืน”  
ที่ประชุม  รับทรำบ 

 

1.6 นวัตกรรมของกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน “กิจกรรมรายงานผลการ
ด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ” 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

 

2. กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 6 เดือนของผู้บริหำร 
      โรงเรียนได้รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก สพม. 12  มีจ ำนวน     
3 ท่ำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลกำรประเมินของผู้บริหำร  โรงเรียนทุ่งสงวิทยำได้คะแนนเป็นอันดับ 3 รองจำก 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง  และโรงเรียนฉวำงรัชดำ  
 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 

ที่ประชุม  รบัรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ  

1. แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  - กำรนิเทศภำยในแบบคู่สัญญำและกำรสอนแบบคู่สัญญำ 
  - กำรพัฒนำข้อสอบและกำรจัดท ำคลังข้อสอบ 
  - กำรสอบวัดควำมรู้ 5 กลุ่มสำระ 
  - กำรสอนเสริม 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

2. กำรส่งเสริมนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) กำรจัดค่ำย
วิทยำศำสตร์ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตไสใหญ่ 

   ได้ด ำเนินกำรเข้ำค่ำยคอมพิวเตอร์ และค่ำยเมล็ดพันธุ์วิทยำศำสตร์ไปเรียบร้อยตำมแผนที่วำง
ไว้แล้ว 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 3. กำรแก้ปัญหำนักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ.และกำรออกกลำงคัน 
  3.1 ด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2 กำรวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับศักยภำพนักเรียน 
  3.3 กำรประสำนผู้ปกครองในกำรร่วมแก้ปัญหำ 
   มีนักเรียนได้ย้ำยออกไป 21  คน  โดยย้ำยออกไปศึกษำต่อที่อ่ืน  16  คน  และย้ำยออกไป 
เพรำะมีปัญหำ  5  คน   

ที่ประชุม  รับทรำบ 
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 4. โครงกำรที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียนด้ำนวิชำกำร 
4.1 โครงกำร ๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๑ ทักษะสู่ควำมเป็นเลิศ 
4.2 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

5. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร 
   รำยละเอียดเอกสำรดังแนบ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
   
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 1. กำรด ำเนินงำนกำรศึกษำรำยกรณี (case study)  มีข้ันตอน ดังนี้   

๑.๑ กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานศึกษารายกรณี 
๑.๒ กิจกรรมการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและปรับทัศนคติ 
๑.๓ กิจกรรมให้ค าปรึกษา ติดตามนักเรียน  
๑.๔ กิจกรรมการมอบหมายภาระงาน   
๑.๕ กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านทักษะวิชาการ 
๑.๖ กิจกรรมบันทึกกิจกรรมประจ าวัน 
๑.๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือติดตามพฤติกรรม  
เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ครูจะได้ช่วยเหลือนักเรียน  ครูต้องศึกษาข้อมลูด้านวิชาการ  แนวทาง

แก้ปัญหาต่างๆ ขอให้ครูด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

 

2. กำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม (โครงกำรหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม) ตำมคุณธรรม
เป้ำหมำยของโรงเรียน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา 
  ให้ครทูี่ปรึกษำไปท ำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม (โครงกำรหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม) กับนักเรียนที่
ปรึกษำ     

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 3. โครงกำรที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงกำรไปวัดวันพระ 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. กำรประกวดผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
ร่วมกับเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
     ขอให้ครทูี่ส่งผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประชุมพร้อมกันในวันพุธที่  ๗  ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
หอประชุมอินทนิล  อาคาร ๑ เพ่ือรับทราบรายละเอียดต่างๆ  

ที่ประชุม  รับทรำบ 
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2. ผลกำรประเมินควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ของ สทศ. 
      มีครูสอบผ่าน ๑๒  คน 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

          3. กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 6 เดือน  
   ได้ประเมินไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

       ในรอบนี้มีครูได้  ๑๖  คน  ในรอบท่ีผ่านมามีครูได้  ๒๐  คน 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 1. กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์โรงเรียนน่ำอยู่ น่ำเรียนรู้ 
   คณะกรรมการจะมาประเมินกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์โรงเรียนน่ำอยู่ น่ำเรียนรู้เร็วๆ นี้ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 2. กำรปรับปรุงจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  2.1 กำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
  2.2 กำรจัดท ำป้ำยชื่อโรงเรียน 
  2.3 กำรจัดท ำระบบน้ ำดื่ม 
  2.4 กำรปรับปรุงห้องน้ ำนักเรียน 
   - โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ จาก สพม. ๑๒  จากงบเหลือจ่าย จ านวน  ๒๕๙,๐๐๐  บาท  
เพ่ือใช้ในการจัดท ำป้ำยชื่อโรงเรียน 
  - โรงเรียนได้รับเครื่องกรองน้ ำจำกคุณสมยศ  หนหูนอง  จ ำนวน  ๑๒  เครื่อง โรงเรียนจะท ำ
กำรติดตั้งต่อไป 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 ๑. กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๓   

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้วยระบบวงจรคุณภำพแบบบูรณำกำร 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 1. กำรน ำเสนอแนวสภำพปัญหำพฤติกรรมของนักเรียนและแนวทำงแก้ไข 
 2. กำรน ำเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนทักษะวิชำกำร 
  ครกูฤติกา     จ านง   : ปัญหาเรื่องทรงผมนักเรียน 
 ครวูิฑูรย ์      ชุมข า  : เป็นเรื่องยากที่จะด าเนินการ เพราะเป็นนโยบายจากรัฐมนตรี 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
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ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
- 

 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๗.๐๐  น. 
 

 
      ลงชื่อ    ลมัย    รัตนมณี    ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
            ( นางลมัย   รัตนมณี) 
                                                                          ต าแหน่งครู  
 

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

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 
 
 
 


