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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันศุกร์ ที่  25  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet 
**************************************************************** 

เริ่มประชุมเวลา  11.30  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 54  คน   ประกอบด้วย 
  ผู้บริหารและคณะครู  จ านวน 54    คน 
 
เรื่องก่อนวาระการประชุมวาระที่ 1 ประธานแจ้ง 
 1. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ กล่าวถึงการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เนื่องด้วย
สถานการณแ์พร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนจะต้องหาวิธีการที่จะให้นักเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรู้ และครูต้องจัดการเรียนการสอนได ้ 
 2. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ชี้แจงปัญหาของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
จากการไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน พบปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประการ ขอให้คุณครูอย่าถือเป็นอุปสรรค 
ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนอย่ากังวลกับเรื่องที่นักเรียนไม่มีความพร้อม แต่ให้คุณครูมุ่งเป้า 
ไปที่นักเรียนที่พร้อมที่จะเรียน แต่ไม่ทิ้งนักเรียนที่มีปัญหาไว้ข้างหลัง ดังนั้น ขอให้คุณครูอย่าน าอุปสรรคมาเป็น
ปัญหาหลักในการจัดการเรียนการสอน แต่ให้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้ง  

1. ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
 ตามที่ผู้ ว่ าราชการจังหวัดได้ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในวันที่   
12 กรกฎาคม 2564 ทางโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
ในบางรายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามปกติ คุณครูสามารถปรับรูปแบบ ดัดแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม ยกตัวอย่าง วิชาพลศึกษา อาจปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักเรียน 
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ส่งคลิปการออกก าลังกายสั้น ๆ ,การรายงานมื้ออาหารการกินในแต่ละวัน วิชาการอาชีพ ให้นักเรียนปลูกผัก
สวนครัวที่บ้าน  
 ดังนั้น ขอให้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
สามารถบูรณาการการเรียนรู้ และขอให้คุณครูติดตามนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดการจัด 
การเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ในวันที่ 28 – 9 กรกฎาคม 2564  
1. ในวันที่ 28 – 9 กรกฎาคม 2564 ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ตามตารางเรียนปกตผิ่านระบบออนไลน์ ยกเว้น กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี  
2. ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินการโฮมรูมออนไลน์  เวลา 08.00 – 08.30 น. และบันทึก 

ก า ร โ ฮม รู ม ออน ไ ล น์ แ บ บ สั้ น  ๆ  เ พ่ื อ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ปั ญ ห า ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น 
การสอนออนไลน์ของนักเรียน  

3. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน คุณครูสามารถนัดหมายนักเรียนมารับเอกสารในรูปแบบ  
On hand ได้ โดยจะต้องมีมาตรการรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

 4. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสื่อสารระหว่างคุณครูและนักเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญ  
ครูจะต้องมีความชัดเจน ทั้งการเช็คเวลาเรียน การให้คะแนนและการส่งงานของนักเรียน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

3. รูปแบบระบบการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนแบบออนไลน์ 
1. ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนจะด าเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียน 

ที่มีปัญหาในการเรียนแบบออนไลน์  
2. ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขอให้คุณครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์

ในแต่ละวันที่คุณครูจีราวรรณ บุญคุ้ม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. ในวันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทางโรงเรียนจะมีการนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โดยจัดเป็นกลุ่ม ครั้ งละ 2 ห้อง เ พ่ือชี้แจงในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ และคุณครูที่ปรึกษา 
จะต้องด าเนินการชี้แจงข้อมูล ตลอดจนติดตาม ท าความเข้าใจ โดยด าเนินการตามตารางงานที่ก าหนดเวลา 
แต่ละห้องชัดเจน  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
4. ประกาศแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของนักเรียน ดังนั้น 

ขอความร่วมมือคุณครูอย่าก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย 
ที่ประชุม    รับทราบ 
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5. การจัดท าข้อมูลทุนปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน ประจ าปี 2564  
การจัดท าข้อมูลทุนปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียน ประจ าปี 2564 เป็นเรื่องที่ส าคัญ ทางโรงเรียน 

ได้ด าเนินการแจกเอกสาร นร 01 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้คุณครูที่ปรึกษา
ด าเนินการติดตามอย่างเข้มงวดเพ่ือให้นักเรียนได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐาน อย่างน้อยร้อยละ 90 ซึ่งสามารถ
ด าเนินการลงข้อมูลได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

6. ผลงานโรงเรียนเชิงประจักษ์  
- รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา 
 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเข้าสู่รอบสุดท้ายในการ

คัดเลือกเพ่ือชิงรางวัลเหรียญทอง  
- โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านรอบที่ 1 จากจ านวน 35 โรงเรียน  
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนที่ส่งทั้งสิ้น 1,725 โรงเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ผ่านเข้ารอบท่ี 1  จากการส่งเอกสารการประเมินรูปแบบรูปเล่ม 
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย  
 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนทุ่งสงวิทยาผ่านเกณฑอ์ยู่ในระดับดีเด่น 
- โรงเรียนได้ประกาศการรับรองตามประกาศส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับดี จ านวน 3 มาตรฐานและ 15 ประเด็นพิจารณา 
- ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ฝากคุณครูให้ติดตามการส่งผลงานนักเรียนในรูปแบบ 

การจัดท าคลิปวิดีโอออนไลน์ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
7. จ านวนนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,290 คน 
จ านวนนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,290 คน  เพ่ิมจากปีการศึกษา 2563  

จ านวน 235 คน 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/2564 
ที่ประชุม    รับรอง 

  
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและสืบเนื่อง 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  : นางณภัทร   เมืองไทย 
1. แนวปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ 
1. ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติผ่านระบบออนไลน์ 

ยกเว้น กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี  
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2. การจัดการเรียนการสอน คุณครูประจ าวิชาสามารถเพ่ิมวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
On hand ให้คุณครูด าเนินการจัดท าใบงาน และส่งใบงานทุกวันพฤหัสบดีตามห้องที่ก าหนดไว้ และให้นักเรียน
มารับและส่งใบงานแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์  

3. นักเรียนที่ยังไม่เข้าห้องเรียน จะมีระบบติดตามดูแล และให้คุณครูเตรียมงานย้อนหลังส าหรับ
นักเรียนกลุ่มนี้ 

4. ขอให้คุณครูปรับเปลี่ยนการมอบหมายงาน การสอนทุกครั้งไม่จ าเป็นต้องมอบหมายงานทุกครั้ง
เพ่ือลดภาระงานของนักเรียน ในการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ขอให้คุณครูรายงานเพียงแค่
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน  

5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนจะใช้ห้องเรียนประจ าในการเรียนการสอนออนไลน์ 
นักเรียนไม่ต้องออกจากระบบ แต่ให้คุณครูแต่ละวิชาเข้าไปสอนแทน การใช้ห้องเรียนจะใช้อีเมลองค์กร 
ของคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละห้อง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

2. การลงทะเบียนเลือกเรียนวิชาสาระเพิ่ม ม. 1 – 3 
 การลงทะเบียนเลือกเรียนวิชาสาระเพ่ิม ม. 1 – 3 ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินการติดตามนักเรียน 
ที่ยังไม่ลงวิชาสาระเพ่ิม ตลอดจนการลงข้อมูลนักเรียนให้คุณครูที่ปรึกษาติดต่อที่คุณครูสุวดี เงินถาวร และ 
ในการเข้าเรียนขอให้คุณครูประจ าวิชาสร้าง Qr code รวบรวมส่งเป็นกลุ่มสาระ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

3. แบบฟอร์ม ปพ. 5 
การบันทึกเวลาเรียนใช้แบบฟอร์มเดิมในการรายงานการสอนแบบออนไลน์ และในส่วนของปพ. 5 

จะมีการจัดท าเป็นไฟล์รูปแบบออนไลน์ ให้คุณครูแต่ละวิชาส่งบันทึกเวลาเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
 กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  : นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค 
 1. การลงเวลาในการปฏิบัติราชการออนไลน์ 
 การลงเวลาในการปฏิบัติราชการออนไลน์ทางโรงเรียนก าหนดให้ลงเวลาตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2564 
ขอเน้นย้ าให้คุณครู เข้าไปลงเวลาในการปฏิบัติราชการออนไลน์ในแต่ละวัน ของทุกวันเป็นปัจจุบัน  
ลิงก์การลงเวลาจะอยู่ในโน้ตของกลุ่มไลน์ราชการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 2. การรายงานการอบรมออนไลน์ 
 การรายงานการอบรมออนไลน์ ขอใหคุณครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 หลักสูตร เมื่อคุณครูอบรมแล้ว ขอความร่วมมือในการจัดท ารายงาน 
การอบรมหน้าเดียว ส่งเป็นไฟล์ pdf ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏในโน้ตของกลุ่มไลน์ราชการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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 3. โครงการ “สุดยอดครู ผู้รักการพัฒนา” ประจ าเดือน พฤษภาคม  2564 
 โครงการ “สุดยอดครู ผู้รักการพัฒนา” ประจ าเดือน พฤษภาคม  2564 จากการอบรมออนไลน์จาก
หน่วยงานหรืององค์กรต่าง ๆ ของคุณครูที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะมีเกียรติบัตรให้คุณครู 
ที่เข้าร่วมการอบรมมมากที่สุดของแต่ละกลุ่มสาระ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 4. โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         1. โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการจัดอบรม  
2 โครงการ ได้แก่  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้  Google Apps ในการจัดการเรียนการสอน  
2) โครงการอบรมการนิเทศออนไลน์ 
         2. อีเมลองค์กรของคุณครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เมื่อคุณครูได้รายละเอียดเกี่ยวกับอีเมลแล้ว  
ให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
         3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Google Apps ในวันเสาร์ 
ที่ 3 กรกฎาคม 2564 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 5. การประเมินเพื่อมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ ว. 21 
 การประเมินเพ่ือมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ ว 21 ของคุณครูจ านวน 6 ท่าน จะด าเนินการประเมิน
ในวันที่ กรกฎาคม 2564 ขอให้คุณครูด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 6. ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เอกสารแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับเอกสาร 
ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล และเนื่องจากเอกสารเป็นความลับของแต่ละบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารแทน  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 7. การส่งใช้เงินยืม 
 การส่งใช้เงินยืมใช้ตามระเบียบจะต้องด าเนินการภายใน 30 วัน มีโครงการ 3 โครงการที่ยัง 
ไม่ด าเนินการส่งเงินยืม ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย  

ที่ประชุม    รับทราบ 
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 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน :  นายวิฑูรย์   ชุมข า 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจะมีการประชุมผู้ปกครองเฉพาะนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในการ 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  :  นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปอยู่ในช่วงด าเนินการเตรียมการน าเสนอโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 
ไปน าเสนอที่กรุงเทพมหานครและน าเสนอผ่านรูปแบบออนไลน์ ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเลือกการน าเสนอ
รูปแบบออนไลน์ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องปรึกษาหารือ  
            1. แนวทางการด าเนินงานโครงการปลอด 0  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

2. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ขอเชิญชวนคุณครูอบรม เรื่อง โรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 ผ่านทางระบบ Zoom 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
     
      ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
       
     ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
     ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ภาคผนวก 
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