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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๔  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 

******************************************************************************************** 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๒๕  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๗๑    คน   ประกอบด้วย 
๑. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน   ๕๑    คน 

                              ๒. บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน   ๑๑ คน 
๓. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน    ๙ คน 

 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๒ คน ประกอบด้วย 

๑. นางจินดา  ไตรภูมิ  ลาป่วย 
๒. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิต ลาป่วย 
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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๔  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๒๕  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 ๑. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ มอบของขวัญแก่คุณครูและบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ์ 
  ๒. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ  เปิดคลิปวิดีโอ ผลงานของโรงเรียนอนุบาล จ.สระบุรี  
ที่ได้รับรางวัล ได้ข้อสรุปว่า “การท าคลิปวิดีโอเป็นทักษะที่นักเรียนทุกคนควรมี ในวิดีโอสื่อสารผ่านไอเดียความคิด
ที่ดี การทคลิปนั้นเป็นทักษะส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้เท่าทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับต าแหน่ง
หน้าที่ในอาชีพต่าง ๆ แต่ให้ความส าคัญกับสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาที่
ต้องปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพ่ือก้าวสู่ยุคการศึกษาใหม่ ขอให้คุณครูอดทนใน
การท างานที่ก าลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา” 
 ๓. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ แนะน าหนังสือ “จากยมราชถึงสุขุมวิท” โดยมีใจความส าคัญว่า 
‘ยมราช’ เป็นคนธรรมดาสามัญ เป็นพระภิกษุที่เก่ง ได้สอนหนังสือให้ลูกของรัชกาลที่ ๕ ตลอดจนได้เป็นพ่ีเลี้ยง
ของพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ เพ่ือสอนภาษาไทยในการศึกษา ณ ต่างประเทศ เหตุการณ์ส าคัญคือพระยายมราช
ได้เป็นเจ้าเมืองสงขลาและได้พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ” 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 

 ๑. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ มุ่งมั่น
พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มีนโยบายดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดแนวทาง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  
วิถีคุณภาพ” หมายถึง การจัดการศึกษาในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน ๔ ประเด็น  
    ๑. ด้านความปลอดภัย  
 เกิดจากการที่ในสังคมปัจจุบันเกิดการบูลลี่ การถูกรังแก การถูกคุกคามทางเพศขึ้นในสังคม ตลอดจนเกิด
ภัยพิบัติ โรคระบาดขึ้น โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องด าเนินแผนการให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒. ด้านโอกาส  เด็กนักเรียนทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค 
    ๓. ด้านคุณภาพ 
    ๔. ด้านประสิทธิภาพ 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. นโยบายการจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จาก ๔๒ เขต เป็น ๖๒ เขต (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช - สพม. นศ.) 
    การจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้มีการแยกเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีข้ึน สพม.นศ. มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น ๗๑ โรงเรียน 
 

   ที่ประชุม   รับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   
 

 ที่ประชุม   รับรอง 
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วาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน : นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 
 ๑. การก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ๔ ด้าน 
    ๑.๑ การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

 การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนมอบหมายแต่ละกลุ่มสาระจะต้องมีนวัตกรรม 
๑ นวัตกรรม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    ๑.๒ การประกันคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สืบเนื่องจากนโยบายของโรงเรียนที่ต้องปลอด ๐, ร, มส โรงเรียนได้ด าเนินการแจ้งผลการเรียน 

กลางภาคเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองนักเรียน ถือเป็นหน้าที่ที่ดี 
ซ่ึงโรงเรียนได้ดูแลนักเรียน สะท้อนถึงความตั้งใจในการท างานและความร่วมมือของคุณครูทุกท่าน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    ๑.๓ การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ให้ความส าคัญกับการดูแล
นักเรียนทั้งในด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่คุณครูได้ด าเนินการคัดกรองนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเด็กยากจน
พิเศษที่ได้ผ่านการคัดกรองเพ่ิมข้ึน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    ๑.๔ การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ด าเนินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยขับเคลื่อนด้วยนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. การก าหนดนโยบายการรับนักเรียนประจ าปี ๒๕๖๔ 

    ๒.๑ การสอบวัดความรู้ 
 การสอบวัดความรู้ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน ผู้ปกครอง ดังนั้น โรงเรียนจะต้อง
สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการออกข้อสอบวัดความรู้ ซึ่งสะท้อนถึงการท างานของโรงเรียน ตลอดจนการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนที่มีมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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    ๒.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนว 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว งานแนะแนวได้ท าการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    ๒.๓ การจัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ (วิทย์ - คณิต, ภาษาอังกฤษ, ศิลปะ) 
 การจัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษจะมีข้ึนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    ๒.๔ การจัดท าโครงการห้องเรียนวิชาชีพ (รูปแบบที่ ๒ สะสมผลการเรียน) 
 การจัดท าโครงการห้องเรียนวิชาชีพ  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ด าเนินการท า MOU ร่วมกับเทคนิคทุ่งสง
ด้วยกัน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาการโรงแรม และสาขาช่างยนต์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๓. การก าหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ๓.๑ โครงการปลอด ๐, ร, มส 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     ๓.๒ โครงการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา   ส าหรับการด าเนินงานของโครงการนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ จะไม่มีการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     ๓.๓ โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

    โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้แต่ละกลุ่มสาระ ด าเนินการจัดท าโครงการของแต่ละ 
กลุ่มสาระ  ในส่วนของนวัตกรรมนั้น บางนวัตกรรมอาจไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่ด าเนินงานผ่านไอเดีย ความคิด
ของครูผู้สอน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๓.๔ โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในรายวิชา 
สาระเพ่ิม ได้แก่ การออมและการลงทุน การขายออนไลน์ การจัดท าคลิปวิดีโอ การเป็นยูทูปเบอร์ การปลูกกัญชา
และผลิตภัณฑ์จากกัญชา การสร้างแบรนด์สินค้า และในช่วงปิดภาคเรียนทางโรงเรียนจะส่งคุณครูไปอบรม เพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนในภาคเรียนหน้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะมีการเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔. การด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ๔.๑ การจัดท าหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ (วิทย์-คณิต, ภาษาอังกฤษ,ศิลปะ) 
     ๔.๒ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพ (หลักสูตร ปวช. และ ปวส.) 
     ๔.๓ การจัดท าหลักสูตรวิชาสาระเพ่ิมเติม  
  ๑. การออมและการลงทุน 
  ๒. การขายออนไลน์  ส าหรับการขายออนไลน์อยู่ในขั้นตอนการวางแผน ด าเนินการและหา
ครูผู้สอนเพื่อรับผิดชอบ 
  ๓. การจัดท าคลิปวิดีโอ  ในยุคปัจจุบันนักเรียนและคุณครูจะต้องมีทักษะการจัดท าคลิปวิดีโอ 
  ๔. การเป็นยูทูปเบอร์   การเป็นยูทูปเบอร์ถือเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทางโรงเรียนจึง
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรนี้ 
  ๕. การปลูกกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา   ส าหรับการปลูกกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาถือเป็น
เนื้อหาที่น่าสนใจ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น ยาหม่องกัญชา  
  ๖. การสร้างแบรนด์สินค้า  วิชาการสร้างแบรนด์สินค้า อยู่ในขั้นตอนการวางแผน การด าเนินการ
เรียนรู้ อีกท้ังค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความสนใจให้นักเรียนมากยิ่งข้ึน 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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๕. นโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๔  ภายใต้แนวคิด  “ทุ่งสงวิทยาวิถีใหม่           
วิถีคุณภาพ”  
     ๕.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล (คุณภาพครู) 
     ๕.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (คุณภาพนักเรียน) 
     ๕.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่คุณภาพการศึกษา (คุณภาพการจัดการ) 
 โครงการทต่าง ๆ ทั้ง ๓ โครงการ จะด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ มอบหมายให้คุณครูเขียน
โครงการให้สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียนที่สอดคล้องกับสพฐ. 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๖. นโยบายการประเมินคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     ๖.๑ การประเมินนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษาของ สพม.นศ. 
      การประเมินนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษาของ สพม.นศ . เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราชจะมีการนิเทศติดตามในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     ๖.๒ การประเมินโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     ๖.๓ การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
     การประเมินโรงเรียนปลอดขยะเป็นโครงการตามนโยบายของท่านผู้อ านวยการ รายงานผลเสร็จสิ้น  
ขอชื่นชมคณะกรรมการการด าเนินงานที่ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     ๖.๔ การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
     การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยเป็นโครงการตามนโยบายของท่านผู้อ านวยการ ได้ด าเนินการ
รายงานผลเสร็จสิ้น ขอชื่นชมคณะกรรมการการด าเนินงานที่ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๖.๕ การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตกค้างการประเมินในปีที่ผ่านมา 
ดังนั้นจึงต้องรับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือคุณภาพของโรงเรียนจึงต้องปรับปรุงการท ารายงานเพ่ือให้
ได้ตรงตามมาตรฐานการประเมิน SCQA (School Quality Award) 
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๖.๖ การประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
 การประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็น ๑ ใน ๑๕
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการประเมินเอกสาร ในการประเมินรอบท่ี ๒ 
 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จากรองผู้อ านวยการโรงเรียน :  นางณภัทร เมืองไทย 

    ๑. การด าเนินการสรุปคะแนนกลางภาค และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน  
     ท่านรองผู้อ านวยการ นางณภัทร เมืองไทยแจ้งข้อมูลสรุปคะแนนกลางภาค นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน ๓ รายวิชาขึ้นไป และขอเรียนคุณครูผู้สอนเข้มงวด 
ในเรื่องการติดตามผลคะแนนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    ๒. การสอบโอเน็ต ม.๓ โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นสนามสอบ จ านวน ๖ ห้อง 
    การสอบโอเน็ต ม.๓ สอบโอเน็ตในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการสมัครสอบตามความสมัครใจของ

นักเรียน และจะมีกรรมการคุมสอบ ๔ ท่าน จากโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ และโรงเรียนสตรีทุ่งสง มาคุมสอบ 
ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. สัปดาห์การติวเข้ม ม.๖ โดยวิทยากรภายนอก วันที่ ๑๕-๑๗, ๒๔-๒๕ และ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- เนื่องจากการสอบ GAT PAT มีการจัดสอบในวันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงต้องปรับเปลี่ยนตาราง

การติวเข้มเพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาสอบดังกล่า 
- เลื่อนการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากวันที่  ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  เป็นวันที่ ๒๗ – ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
- การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 



9 
 

๔. ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ป. ๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ และการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.๖ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

การสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ป. ๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น มีการวัดระดับความพึง
พอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประเมินความพึงพอใจ ๖ ประเด็น ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจเกิน ๗๐% ขึ้นไป 
จัดอยู่ในระดับดีมากได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 

ในปีการศึกษาหน้าจะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขั้น ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๕. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพ ของแผนการเรียนศิลป์ - อาชีพ
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 

- ศิลป์อาชีพ ม. ๔ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคนิคยานยนต์ เป็นวิชาพ้ืนฐานในระดับ ปวช. สามารถ
น าหน่วยกิตไปเทียบโอนในระดับ ปวส. โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

- ม. ต้น จะมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๖. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ส านักงานพลังงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียน ร่วมกับหน่วย งานภายนอก ส านักงานพลังงานจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ผลที่ได้คือมีกระบวนการช่วยเหลือ 
ในด้านทรัพยากรที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ในโรงเรียน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๗. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์  
สิทธิผู้บริโภคโดยกรมการค้าภายใน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น นักเรียนทีมละ ๕ คน จัดท าคลิปความยาวไม่เกิน ๒๕ นาที มีเงินรางวัลนักเรียน  
โดยแข่งขันกันภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือเป็นโอกาสที่นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่ดี 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๘. การสอบปลายภาค ม. ๓ และ ม. ๖ สอบ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ม. ๑, ๒, ๔ และ ๕ สอบ ๑-๕ 
เมษายน 

ด าเนินการสอบการสอบปลายภาค ม. ๓ และ ม. ๖ สอบ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ม. ๑, ๒, ๔ และ ๕ สอบ
วันที ่๑-๕ เมษายน  ๒๕๖๔ ในส่วนของวันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการ ขอให้คุณครูด าเนินการจัดท า
ข้อสอบตามปฏิทินวิชาการ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๙. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และบ าเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และบ าเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มอบหมายท่าน 

รองผู้อ านวยการวิฑูรย์ ชุมข า เป็นประธานในการเปิดพิธีราชสดุดี 
- คุณครูเศณวี  อ่ าครอง  ได้ชี้แจงในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้ด าเนินการจัดพร้อมกันโดยไม่มีการอยู่

ค่ายพักแรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยด าเนินการภายในโรงเรียน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ม.๑ เดินทางไกล ม. ๒ 
กิจกรรมสอบวิชาพิเศษ  ม. ๓ บ าเพ็ญประโยชน์  แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วง ตั้งแต่การรับรายงานตัว เข้าแถว
เข้ารพธงชาติ ปฏิบัติกิจกรรมถวายราชสดุดี ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ได้ด าเนินการไว้  มีการจัดรถส่งอาหาร
กลางวันให้นักเรียน นักเรียนจะรับประทานอาหารกลางวันที่ฐานของตนเอง 

- การบ าเพ็ญประโยชน์ หน้าโรงจอดรถหลังอาคาร ๑ เริ่มกิจกรรมเปิดค่าย ๐๗.๓๐ มีกิจกรรมทดสอบ
ความสามารถของผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  จากรองผู้อ านวยการโรงเรียน : นายวิฑูรย์  ชุมข า 
๑. การติดตามและแก้ปัญหานักเรียนที่ออกกลางคัน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๒.  การติดตามนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม (แก้ปัญหาเชิงรุก) 
  - คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาและสรุปพฤติกรรม  
  - นักเรียนที่ออกกลางคันเพื่อไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ด าเนินการตามแนวทางของกศน. 
  - ประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน 
            - ก าหนดแนวทางติดตามและปรับปรุงพฤติกรรม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๓. การอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
การอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ จัดอบรมในวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์

พัฒนาชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาชุมชน มีนักเรียน อบรม ได้แก่ 
คณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องในแต่ละห้อง 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๔. การจัดท าโครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
การจัดท าโครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีการจัดประชุมวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือ

ด าเนินการท าแผนต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๕. การจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
การจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศได้ประสานกับคุณครูกาญจนา คงชนะ มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  จากรองผู้อ านวยการโรงเรียน : นางสุทธิตา   ศรีบุญนาค 
  

  ๑. การจัดงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ 
 - ท่านรองผู้อ านวยการสุทธิตา ศรีบุญนาค แจ้งแผนการจัดงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ ได้แบ่งสัดส่วน
ออกเป็น งานวิชาการ ๖๐ %  กิจกรรมกิจการ (ท่ีเหลือ) ๓๐ %  
 - ท่านรองผู้อ านวยการสุทธิตา ศรีบุญนาค ขอความร่วมมือคุณครูด าเนินโครงการปี ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือทางการเงินและพัสดุได้ด าเนินการท าเอกสารก่อนปิดปีงบประมาณ ในส่วน
ของโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จให้ส่งที่คุณครูลมัย รัตนมณ ี
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๔ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ งานวิชาการจัดเขียนแผนปฏิบัติการในวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม 

๒๕๖๔ งานกิจการแผนปฏิบัติการในวันที่ ๘ -๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ทางแผนงานโรงเรียนให้คุณครูส่งเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบของผู้บริหารภายในวันที่  ๕ เมษายน 

๒๕๖๔  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๒ ชุด ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน ๒ ชุด  
- ไฟล์งานส่งที่คุณครูลมัย  รัตนมณี  เพ่ือรวบรวมเป็นเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๔ 
- หลังวันที่ ๕ เมษายน ส่งให้ประธานกรรมการสถานศึกษา เพ่ือลงลายมือรับทราบการจัดสรร

งบประมาณ 
- ไฟล์โครงการจะส่งผ่านกลุ่มไลน์ราชการโรงเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. สรุปการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
สรุปการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้บริจาค ๑๓๑  คน  รวมเงินที่ได้รับ

ทั้งหมด  ๒๔๗,๓๐๐ บาท  จัดสรรเป็นทุนการศึกษา ๑๑,๔๐๐ บาท ทางฝ่ายการเงินเขียนใบเสร็จ รบกวนคุณครู
น าใบเสร็จมอบให้แก่ผู้ที่บริจาคเงิน 

 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

 

  ๔. การพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ (ครูอบรมตามหลักสูตรระบบ
ออนไลน์) 

- ให้คุณครรูายงานผ่านการอบรมออนไลน์ในช่องทาง Google form  
- ฝากคุณครูที่อบรมออนไลน์แล้วลงข้อมูลเพ่ือฝ่ายบุคคลได้จัดท าเอกสารสรุปต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   ๕. การติดตามการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
 การติดตามการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการติดตาม 
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ขอให้คุณครูที่ปรึกษาติดตาม ประสานความเข้าใจระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง 
นักเรียนเพื่อน ามาจ่ายต่อไป 
 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป  จากรองผู้อ านวยการโรงเรียน : นายสุชาติ   โรวัฒน์ 
 

 1. การด าเนินโครงการ โรงเรยีนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
  - การท าความสะอาดพ้ืนอาคาร ๒ 
  - การซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร ๑ กับ อาคาร ๓ 
  - การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องเรียน  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  - การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  อยู่ระหว่างการด าเนินการ ได้รับความอนุเคราะห์เป็น
อย่างดีจากบริษัทลาภทักษิณ 
  - การปรับปรุงบ่อเก็บเศษอาหารโรงอาหาร  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  - การติดตั้งพัดลมห้องเรียน   อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  - การปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิง  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3. การจัดท ารายงานโรงเรียนปลอดขยะและรายงานโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

4. การแจ้งการส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องเรียน อ่ืน ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ  
- 

 
วารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 - 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 
      ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
       
      ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
      ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 

 


