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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่  ๖  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๕๗  คน   ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน   ๔๙    คน 
  ๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน    ๙ คน 
 
 ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   จ านวน ๒    คน  ประกอบด้วย 
  ๑. นางกฤติกา จ านง   ลาป่วย 
  ๒. นางฤดี   ทองเนื้อห้า  ลาป่วย 
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รายงานการประชุม 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ที่  ๖  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  

**************************************************************** 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาเงินงบประมาณ
ประจ าปขีองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 
๑. การย้ายผู้บริหารและครู  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

     ๑.๑ การย้ายผู้บริหาร มีการย้ายผู้อ านวยการหลายโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เช่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ย้ายไปเป็นผู้อ านวยการที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, ผู้อ านวยการโรงเรียน
กรุงหยันวิทยาคาร ย้ายไปเป็นผู้อ านวยการที่โรงเรียนก้างปลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางขัน  ย้ายไปเป็น
ผู้อ านวยการที่โรงเรียนทุ่งสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ   ย้ายไปเป็นผู้อ านวยการที่โรงเรียน
บางขัน  เป็นต้น   
 
      ๑.๒ โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้มีรองผู้อ านวยการย้ายมา ๒ ท่าน คือ  
  - รองท่านผู้อ านวยการณภัทร เมืองไทย มาจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
  - รองท่านผู้อ านวยการสุธิตา  ศรีบุญนาค มาจากโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
    ๑.๓ โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้มีครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาย้ายมา ๑ ท่าน คือ คุณครูกัลยา รักเพชร  
 

๒.  การมอบงานตามกรอบงานของโครงสร้างการบริหารงาน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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๓.  คุณครูจิตติมา  จู้ทิ่น  หัวหน้างานรับนักเรียน   
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๔. คุณครูกิจศักดิ์   ชูศรี   หัวหนา้งานประกันคุณภาพ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
        ๕. ผลการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ของโรงเรียน  
ทุ่งสงวิทยา 
    โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการส่งผลงานประกวด BEST รวม ๒๒ รายการ 
(รายละเอียดเอกสารดังแนบ) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้มานี้ถือเป็น
ความส าเร็จที่ดีมากอย่างหนึ่งตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพให้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นอกจากนี้อยากจะให้
คุณครูช่วยกันพัฒนาตนเองในการส่งผลงานทางวิชาการต่าง ๆ  
    ที่ประชุม   รับทราบ  
 
       ๖. การทอดกฐินของโรงเรียนทุ่งสงวิทยากับวัดไทรห้อง รวมเงิน  ๙,๐๐๙  บาท  
    ขออนุโมทนาขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในงานทอดกฐินที่ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
    ที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
    เอกสารรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดได้ที่ Line ราชการทุ่งสงวิทยา และ
หน้าเว็บไซส์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ  

๑. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑.๑ การสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อนักเรียน 
    ที่ประชุม   รับทราบ  
 

๑.๒ ลดกิจกรรมที่กระทบต่อการเรียน 
     ที่ประชุม   รับทราบ  
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๑.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยการวิเคราะห์ผลโอเน็ต 
  ที่ประชุม   รับทราบ  

 
  ๑.๔ การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา   (๒๖-๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  นิเทศภายในครั้งที่ ๓ ) 
     ที่ประชุม   รับทราบ  
 
  ๑.๕ การสอนแบบคู่สัญญา 
            การสอนแบบคู่สัญญานั้นยังไม่แล้วเสร็จ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
            ที่ประชุม   รับทราบ  
 
  ๑.๖ การจัดท าคลังข้อสอบ 
  การจัดท าคลังข้อสอบนั้นยังไม่แล้วเสร็จ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
     ที่ประชุม   รับทราบ  
 
  ๑.๗ การพัฒนาข้อสอบ 
  การพัฒนาข้อสอบก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งจะใช้จัดสอบในภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ที่ประชุม   รับทราบ  
 
  ๑.๘ การทดสอบวัดความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.๓  และ ม.๖  เดือนละ ๑ ครั้ง 
           ที่ประชุม   รับทราบ  
 
  ๑.๙ การสอนเสริม  
    การสอนเสริมที่ผ่านมานั้นโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะที่นักเรียนยังไม่ได้
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงขอให้คุณครูสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการมาเรียนเสริม มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
ที่จะท าให้การสอนเสริมประสบความส าเร็จ เช่น การเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาสอนให้กับนักเรียน 
    ที่ประชุม   รับทราบ  
 
  ๑.๑๐ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ (ลดค่าเล่าเรียน, เพ่ิมคะแนน) 
    การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝ่เรียนรู้ คุณครูต้องช่วย
เสริมแรงทางบวกและชักจูงให้นักเรียนท าคะแนนเพ่ิมผลการเรียน ซึ่งหากนักเรียนมีผลการเรียนที่เพ่ิมขึ้น  
จะส่งผลต่อการลดค่าเล่าเรียนได้ นอกจากนี้อยากให้คุณครูเพ่ิมคะแนนให้กับนักเรียนที่มาเรียนเสริมครบ 
ตามตาราง 
    ที่ประชุม   รับทราบ  
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 ๒. โครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  การจัดกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้และบ าเพ็ญประโยชน์/จิตสาธารณะ  วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ จังหวัดตรัง  
 โครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ  วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์เป็นโครงการที่โรงเรียน
ประจ าต าบลควรมี  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นโรงเรียนประจ าต าบลแห่งแรกที่มีห้องเรียนส่งเสริมนักเรียน 
ความสามารถพิเศษ  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการตามขั้นตอนลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงใคร่
ขอเชิญชวนคุณครูร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และบ าเพ็ญประโยชน์/จิตสาธารณะ ณ จังหวัดตรัง 
    ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๓. การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ.และการออกกลางคัน 
  ๓.๑ ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ให้คุณครูทุกท่านด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ 
     ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ๓.๒ การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน 
  ให้คุณครูก ากับและติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส. และมผ. นอกจากนี้ขอให้
คุณครูช่วยด าเนินการหาวิธีการให้นักเรียนแก้ ๐  
     ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
  ๓.๓ การประสานผู้ปกครองในการร่วมแก้ปัญหา 
  ขอให้คุณครูช่วยด าเนินการประสานผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส. และมผ.  
     ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๔. โครงการที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 

๔.๑  โครงการ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ ทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
ในการส่งเสริมโครงการ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ ทักษะสู่ความเป็นเลิศขอให้คุณครู 

เตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมทักษะกีฬาที่โรงเรียนสามารถ
พัฒนาไปสู่ระดับชาติได้ เช่น กีฬามวยปล้ า 

     ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๔.๒ โครงการส่งเสริมการอ่าน 
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการอ่านจะต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
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      ๕. การสอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ 
     การจัดสอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอให้คุณครูที่ท า
หน้าที่คุมสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพให้เป็นไปตามระเบียบการคุมสอบ เน้นย้ าหน้าที่ในการคุมสอบให้
นักเรียนตรงต่อเวลา ไม่เข้าห้องสอบสายเกิน ๑๕ นาที ห้ามนักเรียนน าโทรศัพท์เข้าห้องสอบและหากนักเรียน
มีการทุจริตในการสอบ ให้คุณครูเขียนบันทึกและน าแจ้งฝ่ายวิชาการ 
     ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๖. ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 
      - ให้คุณครูด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ และในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

จะมีการประกาศผลการเรียนภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ ฝากครูที่ปรึกษาเน้นย้ านักเรียนทุกคนจะต้องมารับ
เอกสารด้วยตัวเอง หากนักเรียนไม่สามารถมารับได้จะต้องมีผู้ปกครองมารับเอกสารแทน 

      - ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผลการเรียน ๐  
     ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 

 ๑. การจัดท าข้อมูลนักเรียนตามแนวทางการศึกษารายกรณี  (case  study)  และการด าเนินงาน
การศึกษารายกรณ ี  (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 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับการติดต่อในการมาดูงานการจัดท าข้อมูลนักเรียนตามแนวทาง

การศึกษารายกรณี  (case  study)  ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินงานการศึกษารายกรณี (case study)  
ตามขั้นตอน อีกทั้งให้ความส าคัญกับการศึกษารายกรณี (case study)  ตลอดจนให้ติดตามดูแลนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 
     ที่ประชุม   รับทราบ 
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  ๒. การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม) ตามคุณธรรม
เป้าหมายของโรงเรียน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม) ในแต่ละห้องเรียนจะต้องมี
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมในด้านใดด้านหนึ่ง อันประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  
ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา ในระยะเวลาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ มีการจัดบอร์ดนิเทศและน าเสนอเป็นโครงงาน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๓. โครงการที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการไปวัดวันพระ 
 ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
           ๔.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ด าเนินการจัดค่ายคุณธรรม 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. ระเบียบการลงเวลาและการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
     - ตามระเบียบเวลาราชการช่วง ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ขอให้คุณครูมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเข้าแถว

ของนักเรียน คือก่อนเวลา ๐๗.๔๐ น. ให้คุณครูช่วยกันดูแลนักเรียนในการลงเขตพ้ืนที่และการเข้าแถวเคารพ
ธงชาติให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

   -  การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ หากมีความจ าเป็นขอให้คุณครูท าบันทึกก่อนออก
นอกบริเวณโรงเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
๒. กิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครูในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิศิษฐ์ ด าเกลี้ยง ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่

วิทยาคม และคุณครูอาทิตยา เจ้ยทอง ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบางขันวิทยา 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
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๓. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับคุณครูโดยจะไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียน

การสอน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 ๑. การด าเนินงานตามเกณฑ์โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
  ๑.๑ การจัดห้องเรียน ห้องพิเศษและห้องพักครู 
  - การจัดห้องเรียน บางห้องเรียนยังไม่เรียบร้อย ให้คุณครูที่ปรึกษาตรวจดูแลห้องเรียน ก ากับ
นักเรียนในการท าเวร ห้องเรียนต้องสะอาด เก็บเศษกระดาษ ขวดน้ า อีกทั้งน าถังขยะไปเททิ้ง ตลอดจนดูแล
บริเวณระเบียงห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย หากวันใดคุณครูที่ปรึกษาไม่สามารถไปตรวจห้องเรียนได้ ขอให้ใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจเวรนักเรียน เช่น ให้นักเรียนถ่ายรูปท าความสะอาดห้องเรียนส่งให้คุณครูที่ปรึกษา 
  - ห้องพิเศษ ได้แก่ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องพยาบาล มีความเรียบร้อย 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ๑.๒ ป้ายนิเทศบริเวณอาคารเรียน 
  การจัดป้ายนิเทศบริเวณอาคารเรียน ๓ มอบหมายให้กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ๑.๓ การจัดท าป้ายชื่อโรงเรียน 
  การจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ๑.๔ การจัดท าระบบน้ าดื่ม 
  การจัดท าระบบน้ าดื่มอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ๑.๕ การปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
  การปรับปรุงห้องน้ านักเรียนอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๒. บทบาทหน้าที่ครูในด้านการดูแลความรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และเวรประจ าวัน 
 การดูแลรับผิดชอบอาหารสถานที่ ให้คุณครูที่ปรึกษาตรวจดูแลห้องเรียน ก ากับนักเรียนในการ 
ท าเวร ห้องเรียนต้องสะอาด เก็บเศษกระดาษ ขวดน้ า อีกทั้งน าถังขยะไปเททิ้ง ตลอดจนดูแลบริเวณระเบียง
ห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย หากวันใดคุณครูที่ปรึกษาไม่สามารถไปตรวจห้องเรียนได้ ขอให้ใช้วิธีการต่าง ๆ 
ในการตรวจเวรนักเรียน เช่น ให้นักเรียนถ่ายรูปท าความสะอาดห้องเรียนส่งให้คุณครูที่ปรึกษาที่ประชุม 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 ๑. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. การรายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. การจัดระบบงานพัสดุ 
ขอให้คุณครูดูแลการจัดระเบียบห้องพักครูและจัดการกับหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 

 ๑. การน าเสนอแนวทางการพัฒนาด้านพฤติกรรมและคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน  ม. ๑ 
 ขอให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดในทางการพัฒนาด้านพฤติกรรมและคุณธรรม จริยธรรม  
ของนักเรียน  ม. ๑ หากไม่มีการจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนารูปแบบโครงการ
ไปในทิศทางใดได้บ้าง 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๒.  การจัดกิจกรรมแนะแนวและการสอบวัดความรู้ แก่นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖  
ในเขตพ้ืนที่บริการ  
 - การจัดกิจกรรมแนะแนวในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ครูแนะแนวจะออกให้บริการในเขตพ้ืนที่  
จ านวน ๒ รอบ รอบแรกจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและชักจูงให้นักเรียนอยากเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียน  
ทุ่งสงวิทยา รอบท่ี ๒ จะเป็นการเก็บบสมัคร 
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 - กิจกรรมวิชาการ ปรับเปลี่ยนเป็น การสอบวัดความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะให้บริการนักเรียนให้การเช่าเหมารถโดยสารให้นักเรียนมาสอบที่โรงเรียน 
ทุ่งสงวิทยา สร้างแรงบันดาลใจโดยการเปิดวิดีทัศน์โรงเรียนให้นักเรียนชมก่อนการเข้าห้องสอบ และสร้าง
แรงจูงใจโดยนักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ ๑-๒๐ สามารถเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 - โรงเรียนทุ่งสงวิทยาตั้งเป้าหมายในการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๑ มีการรับนักเรียนเพ่ิม ขยายห้องเรียนเป็น ๘ ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนเฉลี่ย ๓๒-๓๕ คน 
ตั้งเป้าหมายให้มีนักเรียนทั้งโรงเรียนรวม ๑,๒๐๐ คน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๓. การจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
 - การจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการทอดผ้าป่า ซึ่งในปีนี้ได้
ยกเลิกการทอดผ้าป่า และเปลี่ยนเป็นการท าบุญเลี้ยงพระ บวงสรวงเรียกขวัญก าลังใจ ไม่มีการจัดกิจกรรม
กลางคืน 
 - การจัดระดมสรรพยากร ในวันที่ ๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๔ คอนเสิร์ตศิลปินมาลีฮวนน่า ค่าใช้จ่าย
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท มีการเปิดขายบัตรการเข้าชมราคา ๓๐๐ บาท ให้นักเรียนและคุณครู  
เงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน าไปปรับภูมิทัศน์โรงเรียนและปูกระเบื้องใต้อาคารเรียน  
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ๑. ชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 - มีความจ าเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน คนละ ๒๙๐ บาท (อาหารจ านวน ๖ มื้อ มื้อละ ๔๐ 
บาท)  
 - ค่าใช้จ่ายบ ารุงวัด ๑๐,๐๐๐ บาท  
 - ค่าใช้จ่ายวิทยากร ๑๐,๐๐๐  
 - ค่าใช้จ่ายรถโดยสาร ๒๒,๐๐๐ บาท (รถจ าวนวน ๑๐ คัน คันละ ๒,๒๐๐ บาท)  
 นอกจากนี้ในการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับเงิน
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โรงฝึกงานและห้องคอมพิวเตอร์หลังคารั่ว 
 ๓. โรงอาหารมีความแออัดในช่วงพักกลางวัน 
 ๔. สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ให้คุณครูที่ปรึกษาสรุปบันทึกภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๕. การจัดระเบียบหนังสือภาษาไทยในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ 
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 ๖. ทางเดินระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๓ มีช่องว่างระหว่างหลังคา ท าให้เมื่อเกิดฝนตกแล้ว
นักเรียนเปียก 
 ๗. ให้คุณครูลงชื่อมาโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ
ลงคะแนนในระบบ SGS ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
  
      ลงชื่อ  ธันย์ชนก  สุวรรณมุณี  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                          (นางสาวธนัย์ชนก  สุวรรณมุณี) 
                          ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
 
      ลงชื่อ   ปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
      ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


