
การประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ๑ 

....................................................................................................................................................... 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

มีนางเรวดี เชาวนาสัย ผอ.รร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

  ๑.๑ กำหนดการเปิดปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้กำหนดเปิดภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และปิดภาค

เรียนวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีเวลาเรียนท้ังหมด ๘๘ วัน แต่ตามท่ี สพฐ.กำหนด นักเรียนต้องมี

เวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๐ วัน ดังนั้นโรงเรียนต้องสอนชดเชยในวันเสาร์เป็นจำนวน ๑๒ วันเพื่อให้

ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร 

ที่ประชุม รับทราบ 

   ๑.๒ การเปล่ียนแปลงตำแหน่งของบุคลากร โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์

สามัคคี) ได้รับจัดสรรอัตราตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการและการย้าย จำนวนว ๓ อัตรา ได้ขอรับ

จัดสรรจากบัญชีครูผู้ช่วย ๓ วิชาเอก คือ 

    ๑. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

    ๒. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

    ๓. วิชาเอกปฐมวัย 

ที่ประชุม รับทราบ 

   ๑.๓ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 



๑. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเเป็นเครื่องมือ

การเรียนรู ้

๒. การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวดัประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

๓.การส่งเสริมโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๔.การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สมมารถแก้ไขสถานการณ์

เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน

การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้

มากขึ้น 

๕.นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเล่ือมล้ำด้านการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการอยู่ก็คือ “การควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

นักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน 

๖.นโยบายการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย  

๖.๑. สร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

๖.๒. การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนท่ีมี

ความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(ท้ัง Stand Alone และโรงเรียนขนาด

กลาง) 

๖.๓.พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดดการยอมรับในการเปล่ียนแปลง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    ไม่มี 



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 

  ๓.๑. ผลการดำเนินงานภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

  ๓.๑.๑ ฝ่ายงานต่าง ๆ 

  ๓.๑.๑.๑ วิชาการ ครูโสภา ธิวงค์ หวัหน้างานฝ่ายบริหารวิชาการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าฝ่ายงาน

วิชาการได้ดำเนินงานในส่วนของโครงการต่าง ๆ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ ไปหลายโครงการแล้ว แต่ยังมีอีกหลาย

โครงการท่ียังไม่สามารถดำเนินการได้ และคาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ คือโครงการประกัน

คุณภาพ โครงการเปิดบ้านวิชาการ โครงการส่งเสริมเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการนิเทศ ๓๖๐ องศา 

นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง เสนอเพิ่มเติมให้ฝ่ายวิชาการ 

ดำเนินการ ๒ เรื่อง คือ 

  ๑.จัดการสอนแทนสำหรับครูท่ีลาหรือติดภารกิจ สำหรับภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ให้ครูท่ีลาหรือ

ติดภารกิจจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ครูท่ีสอนแทนสามารถนำมาสอนได้ 

  ๒.ให้หัวหน้าวิชาการจัดทำคำส่ังครูประจำช้ัน และจัดตารางสอนสำหรับภาคเรียนท่ี๒/๒๕๖๓

ให้เรียบร้อย 

  นางสาวลดานที จินดานิมิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งเรื่องการวัดประเมินสมรรถนครู

ผู้สอนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลครูผู้สอน และรวบรวมส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ภายในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  ๓.๑.๑.๒ งบประมาณ ครูรุ่งรัตน์ ชูมณี แจ้งต่อท่ีประชุมว่าการดำเนินงานของฝ่ายงานบริหาร

งบประมาณ ได้ดำเนินงานตามระเบียบทุกประการ ไม่มีปัญหาในการดำเนินงานสำหรับในภาคเรียนท่ี  

๑/๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา 

  ๓.๑.๑.๓ บุคลากร ครูนิศากร ศรีรักษ์ แจ้งว่าฝ่ายงานบุคลากรจะมีการประเมินและพัฒนา

อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยในรอบใหม่ ในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  ๓.๑.๑.๔ บริหารท่ัวไป ครูนันทา กิมิเส แจ้งว่าการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 

  ๓.๑.๒ ระดับช้ันเรียน 



๓.๑.๒.๑ อนุบาล ครูวัชรี พิพัฒนวานิช หวัหน้าสายช้ันปฐมวัย แจ้งการดำเนินโครงการของ 

สายช้ันปฐมวัย โดยมีโครงการท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ๑๐ โครงการ และแจ้งเรื่องการดูแลเด็กนักเรียนในภาคเรียน

ท่ี ๒/๒๕๖๓ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  ๓.๑.๒.๒ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ครูสุไหรหนับ หะยีเตะ หัวหน้าช่วงช้ันท่ี ๑ แจ้งว่าไม่มี

ปัญหาในการดำเนินการในการจัดสอนแทน สามารถจัดไปตามสายช้ันได้ตามปกติ 

  ๓.๑.๒.๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  ครูโสภา ธิวงค์ หัวหน้าช่วงช้ันท่ี ๒ แจ้งว่าไม่มีปัญหาใน

การดำเนินการในการจัดสอนแทน สามารถจัดไปตามสายช้ันได้ตามปกติ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๒ ผลการประชุมผู้ปกครอง และการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ครูนันทา กิมิเส แจ้งท่ี

ประชุมทราบเรื่อง การประชุมผู้ปกครองท่ีผ่านมา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ในการประชุมท่ีผ่านมาและได้มีการเลือกตั้งตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งจะรวบรวมและจัดทำเป็นคำส่ังเพื่อ

เสนอขอผู้อำนวยการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

  ๔.๑ การดำเนินงานภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓  

   ๔.๑.๑ วิชาการ ครูโสภา ธิวงค์ หัวหน้างานฝ่ายบริหารวิชาการ ช้ีแจงเรื่องการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน และแจ้งท่ีประชุมทราบว่า กำลังดำเนินการจัดทำคำส่ังการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนของครูทุกท่านให้เสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

   ๔.๑.๒ งบประมาณ ครูรุ่งรัตน์ ชูมณี หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ แจ้งท่ี

ประชุมทราบเรื่องการจัดสรรเงินเรียนฟรีของนักเรยีน 

   ๔.๑.๓ บุคลากร ครูนิศากร ศรีรักษ์ หัวหน้างานฝ่ายบริหารบุคลากร แจ้งให้ครูผู้ช่วย

เตรียมความพร้อมในการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

   ๔.๑.๔ บริหารท่ัวไป ครูนันทา กิมิเส หัวหน้างานฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งเรื่องการดูแล

สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ให้ครูท่ีรับผิดชอบดำเนินการอย่างจริงจัง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 



  ๕.๑ การนิเทศ กำกับติดตาม นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานท่ีประชุม 

แจ้งว่าให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศ กำกับติดตาม ครูผู้สอนและรายงานผลมายังผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อ

นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

  ๕.๒ การดำเนินงานของเครือข่าย นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานท่ี

ประชุม แจ้งว่าจะมีการประชุมของเครือข่ายส่ีเมืองสัมพันธ์ และจะนำเสนอการพัฒนาข้าราชการครูร่วมกันของ

เครือข่ายส่ีเมืองสัมพันธ์ 

  ๕.๓ การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานท่ี

ประชุม แจ้งว่า ให้ครูนันทา กิมิเส หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จัดทำคำส่ังเครือข่ายผู้ปกครอง และจะมี

การนัดมาประชุมต่อไป 

เลิกประชุมเวลา   ๑๗.๐๐ น. 

  

 

 

     (นางสาวโสรญา  รักไชย) 

             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

     (ดร.เรวดี  เชาวนาสัย) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

     


