
 
 

รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 8/2564 
วันจันทร์ ที่  4  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ณ หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
**************************************************************** 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  66  คน  ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน 48  คน 
  2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน  7   คน 
  3. ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   11 คน 
 
 ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   จ านวน 6   คน ประกอบด้วย 
  1. นางวารุณี   จินดาวงศ์  กลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 
  2. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  กลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19  
  3. นางกัลยา     พรมทิพย์  กลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 
  4. นางณิชกมล  รัตนพันธ์  กลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 
  5. นางณิรดา    จงจิต  ลาป่วย 
  6. นางสุเจตน์   บุญปล้อง  ลาป่วย 
 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ครั้งที่ 8/2564 
วันจันทร์ ที่  4  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ณ หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

**************************************************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 1. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ มอบของขวัญแก่คุณครูที่มีวันเกิดในเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 
 2. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ มอบเกียรติบัตรรางวัล “สุดยอดครู ผู้รักการพัฒนา” แก่คณะครู
และบุคลากร 
 3. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ กล่าวถึงเนื้อหาในหนังสือเรื่อง “Sapiens” ที่กล่าวถึงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ยุคแรกของเผ่าพันธุ์ Homo Sapiens สภาพจิตใจของคน สัญชาตญาณ 
ของมนุษย์ การท าการเกษตร การเกิดกฎหมาย การเกิดเงินตรา ความขัดแย้ง การเกิดวัฒนธรรมและการเกิด
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีสามารถน ามาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องรับมือและปรับตัวเกี่ยวกับ 
โรคระบาด 
 
วาระท่ี 1  ประธานแจ้ง 

1. ค าสั่งการย้ายผู้บริหารการศึกษา ของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 - นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช       

ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 - ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  

มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่ประชุม   รับทราบ 



 
2. ค าสั่งการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง  

- นายวิชัย ราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
โรงเรียนนาบอน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการของภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการของภาคใต้  ตามมติคณะรัฐมนตรี  

ในส่วนของตารางปฏิทินวิชาการมีการนัดหมายติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน ขอให้คุณครูประจ าวิชา
ก ากับติดตามนักเรียนด้านการแก้ตัว การส่งงานอย่างผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือผ่านทางรูปแบบออนไลน์  
อีกท้ังสามารถเลื่อนวันนัดหมายให้นักเรียนมาสะสางภาระงานในวันที่ 5  ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 

 รับรอง 
 

วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและสืบเนื่อง 
นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  : ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
1. การเปิดภาคเรียนที ่2/2564 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อม ผ่านการประเมิน

ตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถเปิดเรียน ON-SITE ได้ตามปกต ิ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สสพฐ.  ก าหนดให้มีการเปิดเรียนที่ 2/2564 ในวันที่  

1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE ได้ตามปกติ ในส่วนของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
ให้แก่นักเรียนจะด าเนินการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

2. การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรระหว่างวันที่ 4 - 15 ตุลาคม 2564  
ทางฝ่ายบริหารก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร ในวันที่ 4 - 15 ตุลาคม 2564 

ขอให้คุณครูและบุคลากรมาท างานที่โรงเรียน เนื่องจากจะมีการลงเวลาราชการตามปกติ ถือเป็นช่วงที่ให้คุณครู
และบุคลากรไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



3. นโยบายการด าเนินการแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการออกกลางคัน สโครงการ  
ปลอด 0 ร มส.  

ทางโรงเรียนได้มีนโยบายการด าเนินการแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการออกกลางคัน  
ซึ่งได้ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการออกกลางคันตามปฏิทินวิชาการ 
โดยคุณครูประจ าวิชาสามารถลงคะแนนนักเรียนผ่านระบบ SGS ได้จนถึงวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564  

ในส่วนของนักเรียนที่มีปัญหานโยบายการด าเนินการแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การออกกลางคัน ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาติดตามและประสานข้อมูลระหว่างคุณครูประจ าวิชา ตลอดจน
ผู้ปกครองและนักเรียน ส่งข้อมูลที่ฝ่ายบริหารเพ่ือรวบรวมข้อมูล น าไปสู่การแก้ปัญหาในการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4. การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สอบบรรจุ 
 - วิชาเอกคณิตศาสตร์ ครูพัฒนาท้องถิ่น 

- วิชาเอกการเงินและบัญชี  
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- วิชาเอกพลศึกษา 
- วิชาเอกภาษาไทย 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดวันรายงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตัวภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
5. การแต่งตั้งคุณครูกาญจนา เลิศล้ า ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

และคุณครูเศณวี อ่ าครอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ทางฝ่ายบริหารมีมติแต่งตั้งคุณครูกาญจนา เลิศล้ า ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนและคุณครูเศณวี อ่ าครอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 



6. แนวทางการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
2564  

ในส่วนการประเมินแนวทางการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการปฏิบัติงาน 
ทางฝ่ายบริหารไม่ได้ให้คุณครูส่งรายงานเป็นรูปเล่มในการประเมิน เพ่ือลดภาระงานของคุณครูแต่ละท่านที่ท างาน
อย่างหนักในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

ทางฝ่ายบริหารจึงยึดเกณฑ์การประเมิน ประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น หลักการท างานของคุณครู 
ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การติดตามนักเรียนที่ปรึกษา การติดตามงานนักเรียนประจ าวิชา อีกทั้ง
การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 ของคุณครูแต่ละท่าน ตลอดจนคุณครูที่
เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการส่งผลงานต่าง ๆ และได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลที่โรงเรียนได้รับนั้นส่งผลให้โรงเรียนได้
เงินเฉลี่ยมากยิ่งข้ึน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
7. ผลงานโรงเรียนเชิงประจักษ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 
 - รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ระดับประเทศ ได้ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระดับประเทศ 
 - รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ  
 - รางวัลสถานศึกษา OBEC AWARD ระดับประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 - รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น เหรียญเงิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 - รางวัลการจัดระบบการนิเทศภายในที่ประสบความส าเร็จ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 - รางวัลประกวดคลิปสั้น สShot Clip) กิจกรรมรณรงค์เหล้า-บุหรี่ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางณภัทร  เมืองไทย : รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. การด าเนินการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน ระหว่างวันที่ 29 ก.ย – 7 ต.ค. 2564 สตามปฏิทิน  
  1.1 ด าเนินการตามปฏิทิน และส่งแบบบันทึกการขอแก้ไขผลการเรียน ในวันที่ด าเนินการ 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
  การด าเนินการแก้ไขจะมีใบลงชื่อในการลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้คุณครู
ด าเนินการส่งแบบบันทึกการขอแก้ไขผลการเรียนในวันที่ด าเนินการเวลา 16.00 น.  
 
 



  1.2 กรณีนักเรียนไม่มาด าเนินการ หรือ แก้แล้วไม่ผ่านในแต่ละวิชา ขอให้ครูผู้สอน ดังนี้ 
   - ประสานนักเรียนในไลน์กลุ่มวิชาของครูผู้สอนและด าเนินประสานงานกับคุณครู 
ที่ปรึกษา 
   -  ชั้ น มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  6 ด า เ นิ น แก้ ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ าย ใน วั นที่  8 ต . ค .  2564  
พร้อมลงคะแนนระบบ SGS ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 13.00 น. 
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่  5 ด าเนินการภายในวันที่  11 ต.ค.  2564  
ระบบ SGS ปิดระบบวันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 24.00 น. 
 
  1.3 กรณีครูที่ปรึกษาไม่สามารถติดต่อนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ ให้แจ้งชื่อมายังฝ่ายวิชาการ  
เพ่ือฝ่ายบริหารจะด าเนินการเยี่ยมบ้าน  
  กรณีครูที่ปรึกษาไม่สามารถติดต่อนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ให้คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหา
ในรูปแบบของไฟล์ที่ฝ่ายวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาด าเนินการเยี่ยมบ้านและหากนักเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการ
เรียนได้ ทางโรงเรียนจะด าเนินการในขั้นตอนการพักการเรียนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

2. การส่ง เอกสารวิชาการ ให้ส่ งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วันที่  8 ตุลาคม และรวบรวมส่งวิชาการ  
วันที่ 11 ตุลาคม ประกอบด้วย  
  2.1 ปพ.5 สปริ้นท์จากโปรแกรม SGS  
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครูผู้สอนปริ้นท์ ปพ.5 จากระบบ SGS ในวันที่ 9 ตุลาคม 
2564 ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวัดผลภายในวันที่ 11 ตุลาคม 
2564 
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คุณครูผู้สอนปริ้นท์ ปพ.5 จากระบบ SGS 
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวัดผลภายใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
  2.2 รายงานการสอนทางไกลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2564 ลงเวลาเรียนถึง 17 ก.ย. และลง 20 - 23 ก.ย. เป็น “สัปดาห์วัดและประเมินผล” 
  2.3 แบบรายงานการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
  ไฟล์แบบฟอร์มของแบบรายงานการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ในเฟ
ซบุ๊กกลุ่มครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานและ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละรายวิชา 
  2.4 แบบรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2564 



  ไฟล์ของแบบรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 อยู่ใน  facebook  กลุ่มครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานและปรับเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละรายวิชา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3. การลงคะแนนในระบบ SGS 
  - วันที่ 1 – 6 ตุลาคม ลงคะแนน หลังกลางภาค และ ปลายภาค 
  - วันที่ 7 – 8 ตุลาคม ลงคะแนน ก่อนกลางภาค และ กลางภาค 

- วันที่ 9 – 11 ตุลาคม ลงคะแนน หลังกลางภาค และ ปลายภาค 
ขอให้คุณครูด าเนินการแก้ไขผลคะแนนในระบบ SGS ตามวันและเวลาข้างต้น ในส่วนของคุณครู 

ที่ไม่สามารถลงคะแนนตามวันและเวลาข้างต้น คุณครูจะต้องเขียนบันทึกข้อความแจ้งฝ่ายทะเบียน เพ่ือที ่
ฝ่ายทะเบียนจะด าเนินการแก้ไขผลคะแนนให้นักเรยีนในล าดับต่อไป 

ขอความร่วมมือคุณครูประจ าวิชาและคุณครูที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถติดตาม
ตัวตนได้ ส่งข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
4. การประกาศผลและการแก้ไขผลการเรียน 

12 ตุลาคม ประกาศผลสอบ ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  สแก้ไข  
12 - 15 ตุลาคม ครูประจ าวิชา สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 1   สแก้ไข  
15 ตุลาคม ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
16 ตุลาคม ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
16-19 ตุลาคม ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
20 ตุลาคม ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 
21 ตุลาคม ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

  
 ปรับเปลี่ยนปฏิทินวิชาการการประกาศผลและการแก้ไขผลการเรียนตามวันและเวลาที่ปรากฎ  
ดังตารางข้างต้น 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 



5. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2564 
 - ในส่วนของปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2564 ทางฝ่ายวิชาการจะแจ้งปฏิทินฉบับสมบูรณ์ให้คุณครู
ทราบฝ่ายทางไลน์กลุ่มราชการ 
 - ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะมีการประชุมคณะครแูละบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 
 - ขอความร่วมมือให้คุณครูหัวหน้าโครงการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการพิเศษ กิจกรรมของกลุ่มสาระ และแจ้งช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมที่ คุณครูศุภณัฏฐ์  
สิริกาญจน์ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
6. แบบส ารวจรายวิชาภาคเรยีนที่ 2/2564 

 ขอให้คุณครูประจ าวิชาส่งแบบส ารวจรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2564 ทีคุ่ณครูอมรรัตน์ แขดวง 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

7. การสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แจ้งความประสงค์สอบโอเน็ต จ านวน 175 คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบโอเน็ตทุกคน 
- ในส่วนของผลคะแนนโอเน็ตจะไม่น ามาใส่ใน ปพ. 1 และไม่น าค่าคะแนนไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 
- รูปแบบการจัดติวโอเน็ตให้คุณครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระที่ใช้สอบติวโอเน็ตให้นักเรียน ตลอดจนจะมีการ

เชิญวิทยากรมาติวเพิ่มเติม 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนใดที่มีความประสงค์สอบโอเน็ต ทางโรงเรียนขอความร่วมมือคุณครู

ประจ าวิชาเพ่ิมคะแนนให้นักเรียนในรายวิชาที่สอน อีกท้ังเพ่ิมคะแนนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค : : รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. รายงานภาพรวมของการรับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ภาพรวมของการรับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จ านวน 

56 คน คุณครูที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน จ านวน 10 คน เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ และคาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคม คุณครู
และบุคลากรจะฉีดวัคซีนครบ 100% 

- ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะด าเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
โดยในวันฉีดวัคซีนนักเรียนจะต้องมาพร้อมผู้ปกรอง และน าส่งหลักฐานภาคผนวก 4 และภาคผนวก 5 เพ่ือแสดง
ความยินยอมในการรับวัคซีน 



- ในส่วนของนักเรียนที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะฉีด แต่มีการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ที่จะฉีดให้นักเรียน 
มาโรงเรียนพร้อมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะด าเนินการประสานงานกับฝ่ายฉีดวัคซีนในวันนั้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
2. สรุปผลงานเข้าร่วมประกวดของครูและนักเรียน พลังของแผ่นดิน คุรุคุณธรรม ประจ าปี 2564  
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดของครูและนักเรียน พลังของแผ่นดิน คุรุคุณธรรม ประจ าปี 2564 ถือเป็น

เรื่องที่ดีของโรงเรียนที่คุณครูให้ความร่วมมือในการส่งผลงาน โดยมีคุณครูจ านวน 19 ท่านที่ได้เข้าร่วมประกวด 
และคุณครูที่ส่งผลงานนั้นได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งคุณครูจะได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3. การส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุขของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลงานครูดีไม่มีอบายมุขของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินงานมาเป็นปีที่ 11 

คุณครูที่สนใจส่งผลงานทางโครงการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564  
คุณครสูามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวPA  
- หนังสือ ที่ ศธ 0206.7/ว23 ยกเลิกเกณฑ์การประเมินแบบเดิม ใช้เกณฑ์แบบใหม่ซึ่งเป็นวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ วPA เริ่มใช้วิธีการประเมินผล 
แบบใหมต่ั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

- วPA มี 3 องค์ประกอบ รวมคะแนน 100 คะแนน ด าเนินการประเมินในรอบปีงบประมาณ  
ปีละ 2 ครั้ง และทางฝ่ายบุคคลจะด าเนินจัดโครงการเชิญวิทยากรเพ่ือมาให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของ วPA 
ตลอดจนการให้ความรู้ แนะน าแนวทางการเขียน วPA 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
5. การรายงานการอบรมออนไลน์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
การรายงานการอบรมออนไลน์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รายงานผ่านทางระบบ 

Google form แล้วนั้น ฝ่ายบุคคลขอให้คุณครูและบุคลากรรวบรวมจัดท ารายงานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ คุณครู
สามารถขอไฟล์ตัวอย่างได้ที่ฝ่ายบุคคลและส่งรูปเล่มภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



6. แนวปฏิบัติในการรับเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนที่ได้รับเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานมากที่สุด คือ ม.1/7 และ ม.2/3 

โดยมีนักเรียนได้รับเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานห้องละ 27 คน 
- การรับเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐาน ด าเนินการจ่ายเงินให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 239 คน  

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยคุณครูแนะแนวเป็นผู้ด าเนินการจ่ายเงินตามตารางที่ได้แจ้งในไลน์ราชการ  
ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินการประสานแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ เพ่ือเตรียมเอกสารการรับเงิน
และมารับเงินตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 7. ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุชาติ โรวัฒน์ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นช านาญการพิเศษ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. การฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ทั้งหมด จ านวน 1 ,231 คน  ประสงค์ฉีดวัคซีน  
จ านวน 1,145 คน ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน จ านวน 86 คน วันเวลาฉีดวัคซีนรอโรงพยาบาลทุ่งสงแจ้ง โดยมาฉีด 
ที่โรงเรียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 

ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินแจ้งข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้น าใบยินยอมการฉีดวัคซีน 
มาส่งในวันฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา และขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษามาอ านวยความสะดวกในการดูแล
นักเรียนในวันฉีดวัคซีน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

2. บทบาทครูที่ปรึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด 19 ในการเรียนแบบออนไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการออกกลางคัน 

ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินงานติดตามเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หากนักเรียนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ด าเนินการภายในวันที่  11 ตุลาคม 2564 และในส่วนของนักเรียน 
ทีอ่อกกลางคันขอให้คณุครูปรึกษาประสานงานกับฝ่ายทะเบียน เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 
 
    



นายสุชาติ   โรวัฒน์  : กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. วันพุธที่  6 ต.ค 2564 มีการทดสอบระบบการน าเสนอโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ  

และการประเมินจริงในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
2. การจัดเตรียมสถานที่ ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน ให้พร้อม     

ในการรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
ขอฝากคุณครูทุกท่านจัดเตรียมสถานที่ ห้องเรียน ให้พร้อมส าหรับการรับการเปิดภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา  2564 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
วาระท่ี 4 เรื่องปรึกษาหารือ  
 1. แนวทางการจัดตารางเรียนและห้องเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน         
การติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดูแลรักษาสภาพห้องเรียนอาคารสถานที่ 
 เรื่อง การดูแลรักษาสภาพห้องเรียนอาคารสถานที่และการให้นักเรียนเดินเรียนหรือนั่งเรียนห้องเรียน
ประจ า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียนเดินเรียนเพ่ือความสะดวก
การใช้สื่อและการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน 
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียนเดินเรียน และคุณครูประจ า
วิชาสอนประจ าห้องเรียนเพ่ือความสะดวกในการเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียน 
เดินเรียนเพ่ือการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน  
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียนเดินเรียนและคุณครู
อยู่ห้องประจ า 
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียนเดินเรียน 
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียนเดินเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนคลายความเครียดระหว่างคาบเรียน 
 คุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : เสนอความคิดเห็นให้นักเรียนเดินเรียน 
 สรุปความคิดเห็นของคุณครูที่ เสนอความคิดเห็น ให้นักเรียนเดินเรียน แต่จะมีการพบปัญหา 
ว่านักเรียนจะเข้าเรียนสายมากขึ้น และโรงเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะมากขึ้นระหว่างคาบเรียน  
ดังนั้น หากมีการเดินเรียนคุณครูจะต้องจัดเวรดูแลห้องเรียนประจ าห้องและต้องล็อคห้องเรียนเพ่ือป้องกันไม่ให้
นักเรียนนั่งในห้องเรียนในเวลาคาบว่าง  



 มอบหมายรองผู้อ านวยการณภัทร เมืองไทยและคุณครูอมรรัตน์ แขดวง ด าเนินการในการจัดตาราง 
การเดินเรียนและฝากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเตรียมข้อมูลการใช้ห้องเรียนแต่ละกลุ่มสาระว่าจะใช้ 
ห้องเรียนใดบ้างที่เป็นห้องประจ าของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 2. รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
 ฝากคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 - 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
      
   
     ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              สนางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี   
                            ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
       
     ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               สนางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
     ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             สนายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ    
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
บันทึกขอ้ความขออนุญาตของคุณครูที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

  



บันทึกข้อความขออนุญาตของคุณครูที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 



บันทึกข้อความขออนุญาตของคุณครูที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

 


