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รายงานการประชุมครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
ครั้งที่  16/2561 

วันที่  25  มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น. 
ผู้มาประชุมจ านวน  20  คน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

2 นายอนุชา  ส่งทวี ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
3 นายสมมารถ  จ านองวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป  

4 นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ ลาป่วย 
5 นางวรางค์  ราชนิยม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

6 นางสาวสาริยา  ยอดวารี ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ  

7 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย ครู อันดับ คศ.2  
8 นางตรัยรัตน์  ส่งทวี ครู อันดับ คศ.3  

9 นางข้องทิพย์  มีแก้ว ครู อันดับ คศ.2  

10 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว ครู อันดับ คศ.2  
11 นางสุวิมล  ไชยถาวร ครู อันดับ คศ.3  

12 นางทิพวรรณ  สตารัตน์ ครู อันดับ คศ.2  
13 นางสาวเพ็ญนภา  คูวิบูลศิลป์ คร ูอันดับ คศ.3  

14 ว่าที่ ร.ต.อภิศักดิ์  บุญกุศล ครูผู้ช่วย  

15 นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์ ครูผู้ช่วย  
16 นางสาวธัญญารัตน์  นางาม   ครูผู้ช่วย ลาคลอดบุตร 

17 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า ครูผู้ช่วย  

18 นางสาวสุนิศา  พรหมณาเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ  ลากิจ 
19 นางสาวกัลยา  สุขบางนพ ครูอัตราจ้าง รับสมัครนักเรียน 

20 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย ครูอัตราจ้าง  

               
 ผู้ไม่มาประชุม 1. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์  ลาป่วย 

    2.  นางสาวกัลยา  สุขบางนพ  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 
    3.  นางสาวธัญญารัตน์  นางาม  ลาคลอดบุตร 
    4.  นางสาวสุนิศา  พรหมณาเวช  ลากิจ 
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รายงานการประชุมครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
ครั้งที่  16/2561 

วันที่  25  เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ประธานที่ประชุม  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  ประธานกล่าวเปิดการประชุม   
และได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
 แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต 
 1.  การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.  การจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.  การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม 
 4.  การจัดการศึกษาเอเสริมสร้างทักษะชีวิตและการมีงานท า 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม – 
 ที่ประชุมรับรอง 
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ฝ่ายบริหาร 
 1.  การจัดท าค าสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารและพรรณนางานตามบทบาทหน้าที่ประกอบด้วย       
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป  และกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 2.  การจัดท ารายงานการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
  -  รายงานการประเมินตนเอง (PSAR) 
  - รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
  -  รายงานกรณีศึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  -  รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  หรือรายงานการใช้นวัตกรรม  หรืองานวิจัย 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้   

 ซึ่งงานทั้ง 5 รายการนั้นครูทุกคนจะต้องจัดท าให้เสร็จ โดยส่งอย่าช้าในวันเปิดภาคเรียน 1/2562   
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  1.  การจัดตารางสอน ภาคเรียน1/2562  ซึ่งได้แจกตารางสอนให้ครูทุกคนแล้ว  ถ้ามีความผิดพลาดให้แจ้ง  
นางสาวสาริยา  ยอดวารี เพ่ือปรับปรุง/แก้ไขต่อไป 
  2.  การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ในวันที่ 22-23 , 25-27 มีนาคม 2562 ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเคร่งครัด  และส่งสรุปยอดรับนักเรียนประจ าวันให้ นางสาวสุนิศา  พรหมณาเวช หรือนางสาวพิชญสุดา  ทองค า  
เพ่ือรายงาน สพฐ. ต่อไป  
  3.  การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2561  ผู้อ านวยการได้มอบหมายให้ 
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นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์  จัดท าสรุปรายงานการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2561   
  4.  การสอนปรับพื้นฐาน  22 เมษายน – 3 พฤษภาคม.2562 (ตามค าสั่งที่แจก) 
  5.  การจัดท าค าสั่งมอบหมายงานสอนและกิจกรรมลูกเสือ  ค าสั่งนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  ค าสั่งสอน
เสริมพร้อมตารางสอนเสริม  เพ่ือจะได้แจกครูในวันเปิดภาคเรียน 1/2562 
  6.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  (ตามเอกสารที่แจก) ซึ่งในการจัดการเรียน 
การสอนนั้นความส าเร็จจะต้องดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
1.  การรายงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
    มอบหมายนางวรางค์  ราชนิยม  จัดท าค าสั่งครูคู่สัญญานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2.  การปฐมนิเทศนักเรียนและการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
    การปฐมนิเทศนักเรียนและการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  โดยจัดที่วัดท่าไทร 
3.  การอบรมสภานักเรียน   
    ในการอบรมสภานักเรียน  จะจัดที่โรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนท างานต่างๆให้แก่โรงเรียน ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดวัน

เวลาในการอบรมจะต้องหารือกับผู้รับผิดชอบต่อไป 
4.  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพ่ิมเติม  ค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
     เพ่ิมเติมโดย นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์  เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ส่วนค าสั่งการปฏิบัติ

หน้าที่เวรประจ าวันแต่งตั้งให้เหมาะสม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.  อัตราต าแหน่งข้าราชการครู   
     โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามีครูย้ายได้แก่ นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ แทน  

นางจันทร์พร  ผาดศรี  ซึ่งจะเดินทางมาในวันที่  2  เมษายน  2562   
2.  การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลได้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว 
3.  การประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ให้ครูผู้ช่วยเตรียมเอกสาร/หลักฐานตามตัวชี้วัดให้

ครบถ้วนและเน้นคุณภาพของงาน ซึ่งในวันที่ 8 เมษายน 2562 (ภาคบ่าย) จะท าการประเมินนางสาวพิชญสุดา  ทองค า  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 1.  การรายงานโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนจะต้องรอรับการประเมินจากจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
 2.  การปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มบริหารงานทั่วไปก าลังด าเนินการซ่อมแซมระบบประปาของ
อาคาร 3   และในช่วงปิดภาคเรียนจะซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคาร 1 และบ้านพักครู 
 3.  ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ 7 ส และค าสั่งการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
      ผู้อ านวยการมอบหมายให้นายสมมารถ  จ านองวุฒิ ด าเนินการจัดท าค าสั่งดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเพื่อแจกครู 
ในภาคเรียน 1/2562   
 4.  เวรประจ าวัน  ครูจะต้องปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน/กลางคืนอย่างเคร่งครัด และบันทึกเวรให้เป็นปัจจุบันด้วย 
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 กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 1.  การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
      ในการเขียนโครงการนั้นควรมีอย่างน้อย 3 โครงการและพยายามให้เกิดสิ่งใหม่ๆบ้าง 
      โดยในการเขียนงาน/โครงการได้ก าหนดดังนี้ 

- วันที่  25  มีนาคม 2562 ขั้นประชุม/วางแผน   
- วันที่  26  มีนาคม  2562  ขั้นด าเนินการ 
- วันที่ 8 เมษายน 2562  อนุมัติโครงการ  

     ก าหนดส่งงาน/โครงการ ในวันที่ 8 เมษายน 2562   
 2.  การรายงานประเมินโครงการ   

     กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ  จะต้องจัดท ารายงานประเมินโครงการด้วย 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องและปรึกษาหารือ 

1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ  26  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องไทรทอง 
2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
     ฝากให้ครูคิดแนวทางการส่งเสริมทักษะทางวิชาการในช่วงปิดภาคเรียน 
3.  การน าเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
     - โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มอบหมายให้นางวรางค์  ราชนิยม  และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
     - โรงเรียนปลอดขยะ  มอบหมายให้นายสมมารถ  จ านองวุฒิ และว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล  ด าเนินการ 
     - โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม   

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 1.  การน าเสนอรางวัล  OBEC AWARDS  ด้านวิชาการระดับชาติของโรงเรียน 

     - ผู้อ านวยการจะน าเสนอผลงานของโรงเรียน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนปากพนัง 
      - ผู้อ านวยการจะน าเสนอผลงานรางวัล OBEC AWARDS  ในวันที่ 27 มีนาคม 2562  

 2.  นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ และคณะประมาณ 20 คน  ก าหนดเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 2 เมษายน 
2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งขอฝากให้ครูต้อนรับนางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ และคณะด้วย  โดยผู้อ านวยการได้มอบหมายให้
นางสาวสาริยา  ยอดวารี ท าหน้าที่เป็นพิธีกร  และนายอนุชา  ส่งทวี  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  
และกล่าวต้อนรับคณะ  เพราะในช่วงวันที่ 1-6 เมษายน 2562  ผู้อ านวยการจะต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาเพ่ือขอมี
หรือขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

3.  นายสามารถ  กาญจนะแก้ว ความส าเร็จของงาน ผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นไปตาม
อัตภาพของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ส่วนในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนปลอดศูนย์ มีจ านวนนักเรียนน้อยมากท่ีออกกลางคัน  

ปัญหาที่พบ ปัญหายาเสพติด ความเข้มแข็งของชุมชนไม่มี และนักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ 
4.  ว่าที่ ร.ต.อภิศักดิ์  บุญกุศล ความส าเร็จของงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (O - NET) 
ปัญหาที่พบ นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ และนักเรียนไม่มีจิตส านึกในการท ากิจกรรม 7 ส. 
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แนวทางการแก้ปัญหา แบ่งหน้าที่เขตรับผิดชอบให้ชัดเจน ครูต้องมีความเข้มงวดในการควบคุมนักเรียนให้ท า
กิจกรรม 7 ส. 

นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย เสนอว่า ให้เปลี่ยนเวลา 7 ส. เป็นตอนเย็นก่อนเลิกเรียน 
นายสมมารถ  จ านองวุฒิ  เสนอว่า ให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน เวลาในการท ากิจกรรม 7 ส.               

ในตอนเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว และปัญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ ครูไม่รับผิดชอบลงกิจกรรม 7 ส. 
นางทิพวรรณ  สตารัตน์  เสนอว่า โรงเรียนต้องมีความชัดเจนกับเวลาการขายอาหารให้แก่นักเรียน ซึ่งที่ผ่านมา

นักเรียนไปซื้ออาหารก่อนเข้าคาบ 3 และ 4 
5.  นางสุวิมล  ไชยถาวร  ความส าเร็จของงาน ชมเชยนักเรียนที่ไม่ติดศูนย์ มีการประกาศคะแนนกลางภาคในวัน

ประชุมผู้ปกครองเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ซึ่งผู้ปกครองจะได้กระตุ้นนักเรียนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผลการเรียนปลายภาคเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

ปัญหาที่พบ นักเรียนรับประทานอาหารเช้าในช่วงเวลาท ากิจกรรม 7 ส. จนท าให้ล่วงเลยเวลาเรียนคาบที่ 1                   
ไป และเข้าห้องเรียนช้าเกินไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ครูเวรลงกิจกรรม 7 ส. และรับผิดชอบดูแลนักเรียนว่า ในคาบกิจกรรม 7 ส. มีนักเรียน
รับประทานอาหารเช้าหรือไม่ หากมีให้จัดการขั้นเด็ดขาด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องของโรงเรียน และต้องมีการ
พูดคุยกับร้านค้าประกอบการในโรงอาหาร ว่า ไม่ให้มีการขายอาหารเช้าให้กับนักเรียนในคาบกิจกรรม 7 ส.  

นายสมมารถ  จ านองวุฒิ เสนอว่า ในการท าสัญญากับร้านค้าประกอบกอบในโรงอาหารต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจน 
เรื่องเวลาในการขายอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

6.  นางสาวพิชญสุดา  ทองค า  ความส าเร็จของงาน วิชาคอมพิวเตอร์มีการวัดผลที่หลากหลาย นักเรียนได้รับผล
การเรียนดีขึ้นเป็นไปตามตัวชี้วัด  

ปัญหาที่พบ ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาจากเหตุการณ์พายุปลาบึก และ การใช้ห้องสืบค้นของนักเรียนไม่มีครูผู้
ควบคุมดูแลนักเรียน จึงไม่ได้เปิดห้องสืบค้น ให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลได้เท่าที่ควร 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ในการเปิดห้องสืบค้นให้นักเรียนมาใช้งาน ควรจัดครูเวรมาเพ่ือดูแลการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียน  

เสนอแนะ ในการตรวจข้อสอบ สามารถใช้  Application Zipgrade ได้ เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจข้อสอบของ
นักเรียน นางข้องทิพย์  มีแก้ว ขอทราบรหัส password (Router) ของสัญญาณ WIFI 

7.  นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย  ความส าเร็จของงาน การศึกษาต่อของนักเรียน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
100 %  

ปัญหาที่พบ บริเวณร้านอาหารใต้อาคาร 1 มีบุหรี่กับใบจาก จ านวนมาก ท าให้เป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติด 
แนวทางการแก้ไขปัญหา นางสุวิมล  ไชยถาวร เสนอว่า แนะน าให้ท าลายบล็อกเดิมที่เป็นร้านขายอาหารทิ้ง เพ่ือ

ไม่ให้นักเรียนเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดบริเวณนั้น 
นางวรางค ์ ราชนิยม เสนอว่า ให้จัดการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
นายอนุชา  ส่งทวี  เสนอว่า ครูเวรประจ าวันต้องไปดูแลความเรียบร้อย ของนักเรียนในโรงเรียนทุกบริเวณโรงเรียน 
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นายสมมารถ  จ านองวุฒิ  เสนอว่า ครูที่ปรึกษา ครเูวรประจ าวัน และหัวหน้าระดับ ร่วมกันดูแลนักเรียนในแต่ละวัน 
และปัญหาหลักในการสูบบุหรี่ของนักเรียนอยู่ในห้องน้ า เพราะฉะนั้นการดูแลนักเรียน ต้องใช้วิธีการแทรกซึมดูแลให้อยู่ใน
สายตาให้มากขึ้น 

8.  นายสมมารถ  จ านองวุฒิ  ความส าเร็จของงาน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร และตัวชี้วัด 
กิจกรรมและโครงการที่ส่งเข้าประกวดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจนเกิดผลส าเร็จที่ดี 

ปัญหาที่พบ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน ขาดความรับผิดชอบในคาบเรียน และนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง
หลายด้าน เช่น ยาเสพติด การท าลายทรัพย์สิน นักเรียนขีดเขียนเจาะโต๊ะเรียน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งส าคัญครูต้องเพ่ิมการดูแลนักเรียน การให้ความรู้แก่นักเรียน ให้ข้อคิดแก่นักเรียนเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการดูและรักษา  

9.  นางตรัยรัตน์  ส่งทวี  ความส าเร็จของงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 กับ
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) มีความสอดคล้องกัน 

ปัญหาที่พบ การสอนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นักเรียนไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งมีกิจกรรม
อ่ืนเข้ามาสอดแทรกตลอดจนท าให้นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนในกิจกรรมชุมนุม  

แนวทางการแก้ไขปัญหา พยายามให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้เป็นตามแผนการสอนในรายกิจกรรม 
ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม  คือ นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
10.  นางทิพวรรณ  สตารัตน์  ความส าเร็จของงาน ประสบความส าเร็จจาก ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O - NET)  นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น  
ข้อเสนอแนะ ต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคล เข้าถึงนักเรียนด้วยความรัก ให้ใช้จิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนหัน

มาสนใจในการเรียนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
11.  นางข้องทิพย์  มีแก้ว  ความส าเร็จของงาน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการมากยิ่งข้ึน 
ปัญหาที่พบ  ครูที่ปรึกษาแจ้งฝ่ายพยาบาลให้นักเรียนที่ไม่สบาย มานอนห้องพยาบาลเฉพาะเวลาที่คุณครูข้องทิพย์  

มีแก้ว อยู่ดูแลห้องพยาบาล  
ข้อเสนอแนะ รวมกลุ่มจัดการความรู้ของครู เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ ใช้ท าหน้าที่ครู เพ่ือให้ศิษย์

เกิดการเรียนรู้ (PLC) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก 
12.  นางวรางค์  ราชนิยม  ความส าเร็จของงาน ผลสัมฤทธิ์ไทยเพิ่มมากขึ้น  
ปัญหาที่พบ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่ส าเร็จเท่าท่ีควร ปัญหานักเรียนว่างมากในช่วงวันศุกร์ ช่วงบ่าย จน

ท าให้นักเรียนเกิดปัญหาทะเลาะวิวาท 
ข้อเสนอแนะ ให้คุณครูทุกคนช่วยกันดูแลนักเรียน ตั้งแต่ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ และครูเวร 
13. นายอนุชา  ส่งทวี  ความส าเร็จของงาน การได้เหรียญทองที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็ก ไประดับภาคเหรียญทอง

หมด 4 รายการ ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ปัญหาที่พบ การส่งเอกสารที่โรงเรียนต้องการ ควรส่งให้ครบทุกคน 100% เช่น เอกสาร PSAR , ID Plan , รายงาน

การใช้แผน , Best practice , แผนการจัดการเรียนรู้ 
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14.  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  คุณครูควรเปลี่ยนเทคนิคการและวิธีการสอนให้มากขึ้น ควรหานวัตกรรมใหม่ๆมา
สลับกันในการสอนนักเรียน    

 
 

ปิดการประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 
 
 

                                                                    ลงชื่อ...............................................ผู้รายงานการประชุม 
                                                (นางตรัยรัตน์  ส่งทวี) 

 
ลงชื่อ........................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                             (นายอนุชา  ส่งทวี) 
                                                          ปฏิบัติหนา้ที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ......................................................................................  
                                            

                                  ลงชื่อ ........................................... 
                                                                           (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 


