สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เวลา 13.30 น.
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา
รายชื่อผูเขารวมประชุม ดังนี้
1. นายอรุณ
โตะหวันหลง
33. นายเลิศศักดิ์
2. นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา
34. นางอาบีบะ
3. นายราเหม
ดอละ
35. นางสาวพัชราภรณ
4. นายคุณานนต
ทองกรด
36. นางมยุรี
5. นางสาวเกษรา
หัสมา
37. นางสาวดวงรัตน
6. นางสาวกัตติกา
กรดดำ
38. นางสาวบุญประภา
7. นางจินัฐดา
ชูชวย
39. นางสาวลมัย
8. นางสาวณหทัย
ลัสมาน
40. นางจิรภัทร
9. นายศิระ
เละสัน
41. นางหทัยชนก
10. นางสาวปยนันท
บุบผะโก
42. นายอนุสิทธ
11. นางสาววันเพ็ญ
เปลงประดับ
43. นางศิรนิ ันท
12. นางสอฟยะ
เส็นติระ
44. นางสุวิมน
13. นางนาราภัทร
หยีราเหม
45. นายอดุลย
14. นางสาวพิมพชนก ทองเงิน
46. นางสาวอาจารี
15. นางสาวสุดารัตน นารอยี
47. นางสาวปริยากร
16. นายทศพล
โคกเขา
48. นางณูรไอนี้
17. นางนันทนา
อิศโร
49. นางรติมา
18. นางฟารีดา
กุลโรจนสิริ
50. นางยุพิน
19. นางสาวพิมเดือน สังขทอง
51. นายฉุดดิน
20. นางรัสรียา
ปงหลีเส็น
52. นางสาวมัทธนา
21. นางพรทิพย
สิทธิชัย
53. นางอรวรรณ
22. นางกิรตี
หมาดทิ้ง
54. นางสาวพนิดา
23. นายภัทรกร
หมาดฉิม
55. นางสาวรังสิมา
24. นางสาวลียานา
ประทีปวัฒนพันธ 56. นางสาวจารุวรรณ
25. นางปาริชาติ
บำราญ
57. นายอิสฮัก
26. นายนาวี
มะสมัน
58. นางจินดาวรรณ
27. นางสาวธนิดา
ยาประจัน
59. นายสโมสร
28. นางจิรวรรณ
ปรางจันทร
60. นางจิตติมา
29. นางอทิยาภรณ
เพชรสลับแกว
61. นางสาววาสนา
30. นางสาวยามีละห ดำเตะ
62. นายอนวัช
31. นางสาวมาเรียม
โตะประดู
63. นายณัฐพล
32. นางสมสวาท
สิมานัน
64. นางสาวยามีละห

ประกอบชัยชนะ
ดาหมาด
ยาบา
เจะเลาะ
หลำโอะ
ชวยชม
สิงหโกมล
ติ๋วตระกูล
งะสมัน
มูสิกวงศ
ยูโซะ
เชี่ยหวน
ตาเดอิน
อมาตยพันธ
กุณโรจร
ลาโยด
คงคำสวน
จันทบูลย
สันงะ
ตาเดอิน
มากชูชิต
สานิง
จำริ
บุญศรี
กูยาหยา
บุญเตี่ยว
ทองสิพพัญู
บุญนวล
หมัดเส็น
ณ สงขลา
สุวรรณวงศ
ยูโซะ
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

นางสาวนิตยา
นายญาณกวี
นางสาวนายูลา
นางตรีนุช
นายสุเทพ
นายสุริยัน
นายวิทยา
นางสาวพิรดา
นางสาวฮายาตี
นางฉวีวรรณ
นางจริยกร
นางสรอย
นางศริญญา
นายสมยศ
นางณัฏยา
นางสาวนูรียา
นางสาวสุกัญญา
นายวิชิต
นางสาวสุวนิช
นายสัมฤทธิ์
นางสาวกัสมูณี
นางสาวมัทรี

ชำนาญคราด
แกววงค
ดาเลาะ
ทิศเมือง
มะลิวัลย
บิลหีม
มิหอมมิ
อาษาราษฎร
ยาติกุล
เส็มสัน
ประกอบชัยชนะ
นวลแกว
เหล็มหนู
แสงอรุณ
แสงอรุณ
ลายู
อนันธขาล
คงรักษ
แซออง
สิงหแกว
แวสาแล
เที่ยงตรง

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

นางสาวปริญนภา
นางสาวเกด
นางสาวโสธิยา
นายยุวนันท
นายอนุสรณ
นางสาวสูดีนา

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเชษฐา
นายพงษศักดิ์
นางวรรณี
นางวิไล
นายศิรา
นางซอฟยะ
นางฮาสนะ
นางปญธาดา

เถาวัลย
คงสง
บุญเพิ่ม
หนูคงแกว
ทองสีดำ
มรรคาเขต
โคกเขา
จันทรจิตรจริงใจ

ปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการ
ประชุมสมาคมศิษยเกา
ประชุมสมาคมศิษยเกา
ประชุมสมาคมศิษยเกา
ขออนุญาต
ลากิจ
ลากิจ
ขออนุญาต: หมอนัด

อวมอั๋น
บาฮาซัน
เย็นทั่ว
อาหนาย
วงคชาลี
หมาดเตะ
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ประธานในที่ประชุม นายอรุณ โตะหวันหลง ผูอำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา
เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระกอนการประชุม
งานบุคลากร 1. มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ คุณครูลมัย สิงหโกมล ในโอกาสไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
2. มอบเกียรติบัตรครูดีไมมีวันลา จำนวน 31 คน
1. นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ
2. นางอทิยาภรณ เพชรสลับแกว
3. นางศิรินันท ยูโซะ
4. นางสุวิมน เชี่ยหวน
5. นางอาบีบะ ดาหมาด
6. นางฟารีดา กุลโรจนสิริ
7. นายภัทรกร หมาดฉิม
8. นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ
9. นางวิไล หนูคงแกว
10. นางปาริชาติ บำราญ
11. นางสาวธนิดา ยาประจันทร
12. นางสาวสุวนิช แซออง
13. นายสัมฤทธิ์ สิงแกว
14. นางสาวกัสมูณี แวสาแล
15. นางสาววันเพ็ญ บุญฤทธิ์
16. นางสอฟยะ เส็นติระ
17. นางนาราภัทร หยีราเหม
18. นางสาวพิมพชนก ทองเงิน
19. นางสาวสุดารัตน นารอยี
20. นางสาวรังสิมา จำริ
21. นางสาวพนิดา สานิง
22. นางสาวนิตยา ชำนาญคราด
23. นางสาววาสนา หมาดเส็น
24. นางสาวยามีละห ยูโซะ
25. นายณัฐพล สุวรรรณวงศ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. ขอบคุณบุคลากรในการจัดพิธีการกอนการประชุมเพื่อเสริมสรางจิตสำนึกการเปนขาราชการที่ดีและให
จัดพิธีการอยางยั่งยืนตอไป
2. ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูลมัย สิงหโกมล ที่ไดรบั การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. ขอชื่นชมคุณครูท่ปี ฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะทุกทาน
4. โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหมีการจัดตั้ง โรงเรียนคุณภาพชุมชน (โรงเรียนบานวังปริง) โรงเรียนดี 4
มุมเมือง (โรงเรียนทาแพผดุงวิทย) เพื่อลดปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมายุบรวมที่โรงเรียนบานวังปริง
6. นโยบายเด็กดี สูวิถีคุณภาพ สพฐ. โดยมีการดำเนินการครอบคลุมดังนี้
1. มีระบบดูแลที่เขมแข็ง
2. ใหโรงเรียนมีการจัดตั้งธรรมนูญของโรงเรียน
3. ใหโรงเรียนนอมนำพระบรมราโชวาส ดานตาง ๆ มาเกิดแกผูเรียน
4. โรงเรียนมีระบบการดูแลคุณภาพครู
5. โรงเรียนสรางสรรคสื่อ เพื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี
7. ใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีสรางสรรคผลงานนักเรียนที่แสดงถึงศักยภาพ
8. มาตรการโรงเรียนปลอดภัย ครูตองดูแลทุกจุดที่เปนจุดเสี่ยง เมื่อเกิดเหตุไมพึงประสงคในโรงเรียนให
แกปญหาโดยเร็ว และหาวิธีเยียวยา
9. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ทำบุญทางศาสนาอิสลาม โดยมีผูวารวมเปนเกียรติ เวลา 09.00 น.เปนตนไป
และในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เปนพิธีวางศิลาฤกษ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ
ฝายกิจการนักเรียน
1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหครูที่ปรึกษาทุกทานชวยกันดูแลนักเรียนอยางทั่วถึงในทุกดาน
2. การหักและเพิ่มคะแนน คุณครูทุกทานสามารถหักคะแนนความประพฤติและเพิ่มคะแนนความประพฤติ
ไดผานระบบออนไลนแอพลิเคชัน student messenger
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3. เกียรติบัตรนักเรียนทำความดี ฝายกิจการนักเรียนใหมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดีทุกกรณีไม
ขึ้นกับปริมาณหรือมูลคา
4. การประชุมผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยงไดมีการประชุมเพื่อใหผูปกครองรับทราบและรวมกันแกปญหาที่
เกิดขึ้น
ฝายบริหารงานงบประมาณ
1. การดำเนินการโครงการประจำปการศึกษา 2563 ใหดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 15 มีนาคม 2564
2. ฝาย/งาน/ กลุมสาระการเรียนรู สงรายงานโครงการทุกโครงการที่ดำเนินการกิจกรรมภายในปการศึกษา
2563 ภายใน 31 มีนาคม 2564
3. สงรายงานผลการปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2563 ของฝาย/งาน/ กลุมสาระการเรียนรูภายใน 31 มีนาคม
2564
4. ครูและบุคลากรที่ตองการสง BEST PRACTICE งาน/โครงการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู ภายใน 31
มีนาคม 2564
5. การรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ใหชำระโดยผานระบบธนาคาร
6. การยืมเงินเกินกำหนดและการสงเงินยืม สัญญายืมเงิน และเงินที่ยืมไปใหใชใหตรงตามวัตถุประสงค
ของโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหผูยืมเงินดำเนินการสงใชหลักฐานการยืมเงินและ/หรือ
เงินเหลือจายสงคืน(ถามี)ตอเจาหนาที่การเงินโดยยึดระเบียบอยางเครงครัด
7. การสำรวจครุภัณฑของแตละฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู ใหดำเนินการสำรวจและทำบันทึกสงที่ฝาย
งานงบประมาณเพื่อดำเนินการแกไขตามลำดับ
8. การชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่รับผิดชอบ
ฝายบริหารงานวิชาการ
1. โครงการเพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา
- โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปการศึกษา 2563
- นักเรียนสมัครสอบจำนวน 1,005 คน
- นักเรียนชั้น ป. 4 – 6 จำนวน 660 คน
- นักเรียนชั้น ม. 1 – 3 จำนวน 345 คน
- ใชหองสอบทั้งหมด จำนวน 38 หองสอบ
- สอบวันอาทิตย ที่ 21 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. โครงการรินน้ำใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 6
- ระหวางวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ 2564 ณ หอประชุม 100 ป โรงเรียนสตูลวิทยา
- นักเรียนแตละโรงเรียนติวที่โรงเรียนของตนเอง

- วิทยากรจะเปนครูในโรงเรียนมัธยมใน
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จังหวัดสตูล

- ครูประจำวิชาใหเช็คชื่อ นักเรียน ม.6 ในคาบของเองโดยนับเปนเวลาในการเขาเรียนปกติ
3. การเขาคายลูกเสือ ระดับชั้น ม.2
- ระหวางวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564
- ดวยสถานการณโควิด จึงไดดำเนินการเขาคายแบบไป-กลับ
4. การสอบธรรมศึกษา
- ดำเนินการในวันที่ 5 มีนาคม 2564
5. การเรียนเรียนซ้ำ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา 2563
- นักเรียนลงทะเบียน วันที่ 11 กุมภาพันธ 2564
- ครูสงผลการเรียนซ้ำ วันที่ 13 มีนาคม 2564
6. การรับนักเรียนใหม ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2564
หองเรียนพิเศษ
ประเภทของหองเรียนพิเศษ
จำนวนที่รับ
รับสมัคร
ม.1 หลักสูตร สสวท. (SMART)
72
ม.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP)
30
ม.4 หลักสูตร สสวท. (SMTE)
30
หองเรียนปกติ
ประเภทของหองเรียน
จำนวนที่รับ
ม.1 หองเรียนปกติ
280 คน
ม.4 วิทย – คณิต
160 คน
ม.4 ศิลป – คณิต
40 คน
ม.4 ศิลป – จีน
40 คน
ม.4 ศิลป – เกาหลี
20 คน
ม.4 ศิลป – มลายู
20 คน
ม.4 ศิลป – ศิลปะ–คอมพิวเตอร
20 คน
ม.4 ศิลป – ดนตรี–คอมพิวเตอร
20 คน
ประเภทความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ ระดับชั้น
จำนวนที่รับ
ม.1
42 คน
ม.4
48 คน

19 – 23 มี.ค. 64
19 – 23 มี.ค. 64
19 – 23 มี.ค. 64

สอบ
คัดเลือก
3 เม.ย. 64
3 เม.ย. 64
4 เม.ย. 64

รับสมัคร
24 - 28 เม.ย. 64

สอบคัดเลือก
1 พ.ค. 64

24 - 28 เม.ย. 64

2 พ.ค. 64

รับสมัคร
24 - 27 เม.ย. 64
24 - 27 เม.ย. 64

สอบคัดเลือก
29 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64

7. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
- สงรายงานการนิเทศจากกลุมสาระฯ และการนิเทศแบบคูนิเทศ วันที่ 15 มีนาคม 2564
8. การใช students care ในการจัดการเรียนการสอน

1. การจัดการชั้นเรียน
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1.1 ครูประจำวิชา เชคชื่อนักเรียนทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอนโดยใหระบุวิชาที่สอน ตาม
คาบใน Application Students Care ใหถูกตอง

1.2 กรณีที่เปนวิชาเลือก สาระเพิ่ม ที่นักเรียนไมไดเรียนพรอมกันทั้งหอง เชน วิชาสาระเพิ่มที่
นักเรียนตองเลือกเรียน วิชาศาสนา วิชาเลือกภาษา ชุมนุม ครูประชำวิชาตองเพิ่มเด็กเขา
กลุมเองตามรายชื่อแลวจึงคอยเช็คนักเรียน
1.3 กรณีที่นักเรียนลาในแตละประเภท ครูผูสอนสามารถบันทึกเปนการลาตามกรณีของเด็ก
นักเรียน
1.4 กรณีที่นักเรียนขอเวลาเรียนเพื่อทำกิจกรรมของโรงเรียนและมีเอกสารการขอเวลาเรียนที่
ไดรับการอนุญาตจากฝายวิชาการแลว ขอใหถือวานักเรียนเขาเรียนตามปกติ
1.5 กรณีที่นักเรียนเขาโรงเรียนมาแลว (มีการแสดงเวลาในการเขาโรงเรียนแลว) แตไมเขาเรียนให
ครูผูสอนบันทึกการไมเขาเรียน ระบุแจงครูท่ปี รึกษาและผูปกครอง รวมถึงหักคะแนนตาม
ระบบไดเลย
1.6 กรณีครูผูสอนมีการสั่งการบานนักเรียน ขอใหแจงโดยผาน Application Students Care ทุก
ครั้ง
2. การนำขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน
2.1 ครูที่ปรึกษาเขาไปตรวจสอบขอมูลการเขาเรียนของนักเรียนที่ประจำชั้น ที่เมนู รายงานสรุป
การเช็กชื่อรายวิชาตามหอง >> หนาหลัก >> ระบบรายงานตางๆ >> รายงานรายละเอียด
ขาดเรียนรายวิชา>> รายงานสรุปการเช็กชื่อรายวิชาตามหอง เพื่อกำกับติดตามและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายวัน
2.2 งานวิชาการ กำกับติดตามการเชคนักเรียนของครูประจำวิชา ผาน Application Students
Care เพื่อสนับสนุนการใชงานและชวยแกปญหาใหครูที่ไมสามารถใชงานได และรายงาน
ผูบริหารรายสัปดาห
ฝายบริหารงานบุคลากรและธุรการ
1. การลงเวลาปฎิบัติงาน กำหนดเวลาในการบันทึกขอมูลการลงเวลาปฎิบัติงานของเครื่องสแกนใบหนา
ตอนเชา เริ่มตั้งแต 06.30-08.30 น. (หลังเวลา08.30. เครื่องจะประมวลผลเปน มาสาย)
ตอนเย็น ตั้งแตเวลา 16.30-18.30 น.
2. การจัดสงใบลา
- ลากิจ. จัดสงใบลาลวงหนา
- ลาปวย จัดสงใบลาเมื่อกลับมาปฎิบัติงาน

-8-

ทั้งนี้ ในการจัดสงใบลาใหคุณครู
เซ็นชื่อการจัดสงใบลาที่งานบุคลากรทุกครั้ง เพื่อ
รับทราบจำนวนครั้งและจำนวนวันลาในแตละรอบปงบประมาณ

3. การประเมินผลการปฎิบัติงาน ปการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ว 21
- คุณครูทานใดที่ยังไมไดสง เอกสาร ตามแบบ วฐ.2 ผานกรรมการกลั่นกรอง และผูอำนวยการ
โรงเรียน ใหรีบดำเนินการอยางเรงดวน เนื่องจากใกลสิ้นสุดปการศึกษา 2563 เพื่อใหงานบุคคลได
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
4. กคศ. ไดประกาศใชเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม ซึ่งเรียกกันวา วPA
(Performance Appraisal )
- ประกาศใชตั้งแต พ.ค. 64
- เปดระบบสำหรับครูในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ เดือนตุลาคม 2564 และภายในเดือนกันยายน
2565 จะสิ้นสุดการประเมินตามหลักเกณฑ ว17 และ ว21
1. ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมออนไลนและสามารถนำมานับชั่วโมง การพัฒนาตามที่ กคศ.
กำหนดได โดยไมมีคาใชจาย
- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอก
ชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน ของ สำนักงานคุรสุ ภาเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564
ลงทะเบียนเขารับการอบรมไดที่ Bit.ly/wankru64.ksp มีรอบการลงทะเบียนเหลืออีก 2 รอบ
คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 (เวลา 10.00 น.) และวันที่ 4 มีนาคม 2564 (เวลา 10.00 น.)
- หลักสูตรการสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมหนวยการ
เรียนรู 6 ประเด็น ดังนี้
1. การเก็บคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. การจัดและประเมินผลการเรียนรู
4. การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานการศึกษาและการใชบริการขอมูลทางการศึกษา
5. การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษามีดวยกระบวนการวิจัย
6. การพัฒนาสงเสริมและเตรียมความพรอมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับชาติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานกลาวปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผูสรุปรายงานการประชุม
( นางศิรนิ ันท ยูโซะ )

ลงชื่อ

ผูตรวจทาน

( นายคุณานนต ทองกรด )
รองผูอำนวยการฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ
ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม
( นายอรุณ โตะหวันหลง )
ผูอำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

