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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๕๙  คน   ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน   ๕๐    คน 
  ๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน    ๙ คน 
 
 ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 
  ๑. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ลากิจ 
  ๒. นางกัลยา พรมทิพย์ ลากิจ 
  ๓. นางสุเจตน์ บุญปล้อง ลากิจ 
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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 ๑. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ มอบของขวัญวันเกิดแก่คุณครูที่มีวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน  
จ านวน  ๘  ท่าน 
 ๒. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวขอบคุณคณะครูที่มาประชุมตรงต่อเวลาและ 
กล่าวต้อนรับคุณครูสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ๓. รองผู้อ านวยการณภัทร เมืองไทย รองผู้อ านวยการสุทธิตา  ศรีบุญนาคและคุณครูกัลยา รักเพชร 
กล่าวแนะน าตัวกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 ๔. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวถึงเรื่องราวของสตีฟ จอบส์ ที่ได้น าเสนองานต่อ จอหน์ 
สคัลลีย์ โดยมีใจความว่า “คุณอยากใช้เวลาที่เหลือตลอดชีวิตในการขายน ้าหวานหรืออยากมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลก” ซึ่งจากแนวคิดข้างต้นสามารถน ามาปรับใช้กับโรงเรียนทุ่งสงวิทยาโดยการขอความร่วมมือ
จากคณะครูและบุคลากรให้ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
 ๕. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวถึงหลักประกันคุณภาพของโรงเรียนใน ๔ ด้าน ได้แก่ 
  ๕.๑ ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน มีหลักปฏิบัติ คือ ให้คุณครูเข้าสอน 
ตรงต่อเวลา เตรียมตัวก่อนที่จะสอน 
  ๕.๒ ประกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีหลักปฏิบัติ คือ นักเรียนจะต้องไม่ติด ๐ 
  ๕.๓ ประกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหลักปฏิบัติ คือ นักเรียนไม่ออกกลางคัน 
  ๕.๔ ประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ คือ นักเรียนต้องได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 
 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 - นางณภัทร   เมืองไทย      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 - นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค   รองผู้อ านวยการฝ่ายกลุ่มแผนงานและบุคคล 

 - ครูวิฑูรย์     ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  - ครูสุชาติ     โรวัฒน ์   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

     ส าหรับการออกค าสั่งรักษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการ  เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. นางณภัทร   เมืองไทย       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค    รองผู้อ านวยการฝ่ายกลุ่มแผนงานและบุคคล 
 ๓. ครูวิฑูรย์  ชุมข า     ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๔. ครูสุชาติ   โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๒. การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

- การท าบุญเลี้ยงพระ 

- การมอบทุนการศึกษา 

- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

- กิจกรรมภาคกลางคืน  ได้แก่  การแสดงของนักเรียน   ร าวงเวียน  และกิจกรรมกาชาด 
ในปีการศึกษานี้จะไม่มีการทอดผ้าป่า แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการท าบุญเลี้ยงพระ และ 

มีกิจกรรมภาคกลางคืน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ขอขอบคุณฝ่ายวิชาการที่ได้จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ได้ละเอียด  ชัดเจน  
เรียบร้อยดีมาก  ขอให้คณะครูด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานบางรายการตรงกับวันหยุด     
นักขัตฤกษ์ จึงขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๔. ผลการคัดเลือกผลงาน เพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  และรางวัลครู
ดีไม่มีอบายมุข 
 - ขอขอบคุณคุณครูที่ส่งผลงานเพ่ือรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  และรางวัลครูดี
ไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 - ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะเพ่ิมจ านวนนักเรียนและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่งผล
ให้การส่งผลงานเพ่ือรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงฝากให้
คุณครเูตรียมตัวเพ่ือร่วมกันส่งผลงาน  
 - คุณครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จ านวน ๑๖ ท่าน ซึ่งจัดเป็นอันดับ ๒ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่คุณครูได้รับนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมสามารถในการท างานของครู 
ตลอดจนความพร้อมขององค์กรที่สามารถน าไปใช้ในการประกันคุณภาพต่อไป 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 

ที่ประชุม   รับรอง 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ 

      อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์  ได้กล่าวว่า “อย่าคาดหวังสิ่ งที่แตกต่าง หากยังท้าเหมือนเดิมอยู่  
มีแต่คนบ้าเท่านั น ที่จะท้าสิ่งเดิมซ ้า ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง” จากค ากล่าวข้างต้น สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับโรงเรียนทุ่งสงวิทยาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้นวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพ ดังนี้ 
       - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ 
เป็นเรื่องส าคัญที่สุดที่ครูต้องปฏิบัติ ต้องเปลี่ยนแปลงสื่อการสอนให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
       - ให้คุณครูช่วยกันดูแลนักเรียนให้เกิดคุณภาพมากที่สุด อีกท้ังตระหนักอยู่เสมอว่านักเรียนทุกคน
มีทักษะที่เรียนรู้กันได้    
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๒. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ๒.๑ การสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อนักเรียน 
  ๒.๒ การพัฒนาข้อสอบและการจัดท าแผนการสอนเสริมตามแนว test blueprint 
  ๒.๓ การทดสอบวัดความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖   
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  ๒.๔ การสอนเสริม  
๒.๕ การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  
๒.๖ การจัดท าคลังข้อสอบ 

         ๒.๗ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ (ลดค่าเล่าเรียน,เพ่ิมคะแนน) 
  - ท่านผู้อ านวยการได้ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสอนเสริม จึงได้สรุป 

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๗ ประการข้างต้น จึงขอความร่วมมือให้คุณครูสร้างความเข้าใจ
ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียน  

  - ท่านผู้อ านวยการตั้งค่าเป้าหมายผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ จึงขอความร่วมมือให้คุณครูหาแนวทางในการพัฒนาและด าเนินการ 
โดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทย จากคะแนนเดิม ๕๑.๔๔ ตั้งเป้าหมายเพ่ิมเป็น ๕๔.๐๑ 

  - มอบหมายงานฝ่ายทะเบียนสรุปนักเรียนที่ได้เกรด ๓.๘ ขึ้นไป เพ่ือลดค่าเล่าเรียน  ตามนโยบายที่
โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 

 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
  

๓. การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ. และการออกกลางคัน 
  ๓.๑ ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓.๒ การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน 
  ๓.๓ การประสานผู้ปกครองในการร่วมแก้ปัญหา 
    นักเรียนที่ติด ๐ จ านวน ๗๐ คน คุณครูและนักเรียนต้องด าเนินการแก้ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์  
ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. โครงการที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 
๔.๑  โครงการ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ ทักษะสู่ความเป็นเลิศ 

            ด าเนินโครงการ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ ทักษะสู่ความเป็นเลิศ ให้คุณครูฝึกซ้อม
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอและหาสนามแข่งขันให้เกิดภาพความส าเร็จภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  

 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๔.๒ โครงการส่งเสริมการอ่าน 

           ให้คุณครูที่ปรึกษาก ากับดูแลนักเรียนในคาบเรียนส่งเสริมการอ่าน โดยมอบหมายให้
นักเรียนท าบันทึกการอ่านในห้องสมุด นักเรียนสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดไปท าเป็นการบ้าน ตลอดจน
สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 

 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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๕. ตารางเรียนภาคเรียนที่ ที่ ๒/๒๕๖๓ 
       ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ มีการปรับเปลี่ยนเวลากิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูม 
โดยเริ่มในเวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๒๕ น. ตลอดจนมีเวลาพัก ๑๕ นาที ระหว่างคาบที่ ๒-๓  คือเวลา ๑๐.๑๕ – 
๑๐. ๓๐ น. และเลิกเรียนเวลา ๑๕.๕๕ น. 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๖. การก าหนดแนวทางการแนะแนวศึกษาต่อของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและการจัดสอบ 
วัดความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับ ม.๑ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 การก าหนดแนวทางการแนะแนวศึกษาต่อของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เป็นเรื่องส าคัญ  
การออกแนะแนวศึกษาต่อนั้นแบ่งเป็น ๒ รอบ รอบที่ ๑ จะเริ่มออกแนะแนวในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และ
รอบท่ี ๒ ก่อนการรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ก่อนการรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ทางโรงเรียนจะสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ในเขตพ้ืนที่บริการ โดยบริการรถรับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ ๑-๒๐  เรียนต่อ ม. ๑ 
ฟรี  นักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ ๑-๕๐  จะได้รับเกียรติบัตร 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๗. การสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.๓ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเรียนต่อระดับชั้น ม.๔ 
 การรับนักเรียน  ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  นี้โรงเรียนจะมีการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.๓ เพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนเรียนต่อระดับชั้น ม.๔  เพ่ือใช้คะแนนในการแยกห้องเรียนต่อไป 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๘. การจัดค่ายลูกเสือพักแรม ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 การจัดค่ายลูกเสือพักแรมเป็นการจัดนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๙. นโยบายโครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ   
  - โครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
  - โครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ 
  - โครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ 
  - โครงการแผนการเรียนวิชาชีพระดับ ม.ปลาย  
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 นโยบายโครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษเป็นการจัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 

 ๑. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
  คุณครูที่ปรึกษาได้ท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอฝากคุณครูที่ปรึกษา หากนักเรียน
ในห้องของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดเรียนติดต่อกัน ให้คุณครูแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. การจัดท าข้อมูลนักเรียนตามแนวทางการศึกษารายกรณี (case study) และการด าเนินงาน
การศึกษารายกรณี (case study)  มีขั้นตอน ดังนี้   

๒.๑ กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานศึกษารายกรณี 
๒.๒ กิจกรรมการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและปรับทัศนคติ 
๒.๓ กิจกรรมให้ค าปรึกษา ติดตามนักเรียน   
๒.๔ กิจกรรมการมอบหมายภาระงาน   
๒.๕ กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านทักษะวิชาการ 
๒.๖ กิจกรรมบันทึกกิจกรรมประจ าวัน 
๒.๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือติดตามพฤติกรรม  
การจัดท าข้อมูลนักเรียนตามแนวทางการศึกษารายกรณี (case study) และการด าเนินงาน

การศึกษารายกรณี (case study) ๑ คน ๑ case study จะมีการน าเสนอในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ๓. การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม) ตามคุณธรรม
เป้าหมายของโรงเรียน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซ่ือสัตย์ และจิตอาสา 
 การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม) เป็นแนวทางที่ สพฐ. 
ก าหนด เมื่อจบภาคเรียนจะมีการน าเสนอของแต่ละห้อง 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ วัดควนคลัง  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ให้คุณครูที่มี
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามแผนด าเนินการ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 ๕. การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 

 การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เป็น
นโยบายของ สพฐ. ที่โรงเรียนต้องด าเนินการ ขอความร่วมมือให้คุณคัดเลือกอย่างจริงจัง เพ่ือจะน าข้อมูลมาใช้
เป็นแนวทางดูแลนักเรียนต่อไป 
 คุณครูกาญนา  เลิศล้ า ได้ชี้แจงเอกสารค าสั่งและแบบสังเกตพฤติกรรม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ นั้น 
ไม่จ าเป็นต้องท า เนื่องจากเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่
เข้าเกณฑ์ภาวะซึมเศร้า พร้อมส่งรายชื่อนักเรียนที่กลุ่มกิจการนักเรียน ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 ๖. โครงการที่เป็นจุดเน้น กิจกรรมไปวัดวันพระ 
 กิจกรรมไปวัดวันพระ เป็นนโยบายหลักของโรงเรียน  ส าหรับภาคเรียนนี้จะเริ่มในสัปดาห์หน้า  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 ๗. วันประชุมผู้ปกครอง 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการมอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการและนักเรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม หลังจากนั้นจะเป็นการพบ
คุณครูที่ปรึกษาเพ่ือช าระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. การสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดตั้งกองทุนการวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้
หัวหน้ากลุ่มสาระ เสนอชื่อคุณครูกลุ่มสาระละ ๑ ท่าน ภายในสัปดาห์หน้า คุณครูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มสาระ
สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อเสนอของงบประมาณในการท าวิจัยครั้งนี้ได้ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
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๒. การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาเว็บไชต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนและเป็นแหล่เรียนรู้  
 - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาให้คุณครูที่ปรึกษาส่งต่อให้ผู้ปกครองนักเรียน 
หากคุณครูท่านใดต้องการน าข่าวสารเพ่ือลงจดหมายข่าว สามารถติดต่อได้ที่คุณครูจิตติมา จู้ทิ่น 
 - การพัฒนาเว็บไชต์มีการปรับปรุงให้ดูทันสมัย โดยมีรองผู้อ านวยการสุทธิตา ศรีบุญนาค เป็นผู้ดูแล 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

๒. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ด าเนินการตามปฏิทินวิชาการ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
3. การเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑ และ ว ๑๗ 

 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเสนอรายชื่อคุณครูในการเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑ 
จ านวน ๕ ท่าน ท่านผู้อ านวยการณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  จะเป็นผู้ประเมิน คุณครูที่มีรายชื่อด าเนินการเตรียม
เอกสาร สื่อการสอน แผนการสอนและเอกสารต่าง ๆ ให้ตรงตาม ๑๓ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

๑. การด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  
๒. การรายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
๓. การจัดระบบงานพัสดุ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 ๑. การด าเนินงานตามเกณฑ์โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
  ๑.๑ การจัดห้องเรียน ห้องพิเศษและห้องพักครู 
  ๑.๒ ป้ายนิเทศบริเวณอาคารเรียน 
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  ๑.๓ การจัดท าป้ายชื่อโรงเรียน 
  ๑.๔ การจัดท าระบบน้ าดื่ม 
  ๑.๕ การปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
 การด าเนินงานตามเกณฑ์โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ได้จัดสื่ออุปกรณ์ในการจัดห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้คุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 ๒. บทบาทหน้าที่ครูในด้านการดูแลความรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และเวรประจ าวัน 
 - ขอความร่วมมือให้ครูเวรประจ าวันนอกจากจะยืนประจ าที่หน้าประตูโรงเรียนแล้วนั้น กรุณาเดิน
ตรวจบริเวณโรงอาหาร หลังอาคารเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 - ครูกาญจนา เลิศล้ า ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนขอ
ความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาตรวจดูความถูกต้องของสมุดเช็คเวลาเช้า เย็น การขาดลาของนักเรียนและส่งสมุด
เช็คเวลาไม่เกิน ๐๙.๐๐ น. ของทุกวัน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 ๓. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและสถานศึกษาปลอดภัย 
 - ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งใน             
ปีการศึกษานี้ได้ด าเนินการตามปกติ 
  - การปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน มีการตัดต้นไม้เพ่ือความปลอดภัยและความสวยงาม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
วาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 

 ๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวและการสอบวัดความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต 
พ้ืนที่บริการ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 ๒. แนวทางการแก้ปัญหาติด ๐ ร มส    
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
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วารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ๑. คุณครูอมรรัตน์  แขดวง ชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     - ห้องเรียนในตารางสอนที่มีการผิดพลาด ให้คุณครูผู้สอนยึดห้องประจ าของนักเรียนเป็นหลัก 
     - คาบลดเวลาเรียน ค าสั่งจะออกภายหลัง 
 ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 ๒. คุณครูปวีณ์นุช แป้นแก้ว  อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้และนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 ๓. คุณครูสุวดี  เงินถาวร ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกสาระเพ่ิม ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

คาบ ๓ – ๔ ขอความกรุณาให้คุณครูผู้สอนมาช่วยรับนักเรียน 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 ๔. คุณครูกาญจนา  เลิศล้ า ชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     -  ขอความกรุณาคุณครูที่ปรึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ห้องละ ๑ คน  
เพ่ือจัดท าเกียรติบัตรมอบให้นักเรียน 
    -  การโยกย้ายคุณครูที่ปรึกษา คุณครูสันติ์  จันทนะทรัพย์ จะย้ายไปเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

      ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
          (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
       
      ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  ) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายกลุ่มแผนงานและบุคคล 
 
      ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


