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ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

วันจันทร์ ที่  ๒๐  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  

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

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   ๖๑  คน   ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน   ๕๒    คน 
  ๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน    ๙ คน 
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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๒๐  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 ๑. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ มอบของขวัญวันเกิดแก่คุณครูที่มีวันเกิดเดือนในเดือน
ธันวาคม 
 ๒. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ตั้งค าถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
โรงเรียนไปจนถึงระดับประเทศที่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร คุณครูได้แสดงความคิดเห็นและได้ข้อสรุปของ
ค าถามข้างต้นว่า “ปัญหาหลัก ๆ เกิดจากงบประมาณ หลักสูตร” 
  ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวถึงเรื่องราวปัญหาของการศึกษาไทยที่ยึดตามงานวิจัย     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีใจความว่า “ปัญหาหลักเกิดจากขาดความรับผิดชอบของระบบการศึกษา จึงท าให้
ปฏิบัติงานโดยปราศจากความกังวลใจ” ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการจัดการศึกษา หมายถึง
พันธะผูกพันในหน้าที่การงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งต่อเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
จากบุคคลหรือองค์กรอ่ืน ๆ โดยมีระบบการตรวจสอบที่ฝ่ ายผู้มอบอ านาจเข้าตรวจสอบ ประเมินผลงาน  
เพ่ือรางวัลและบทลงโทษแก่ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงฝากคุณครูทุกท่านให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ในการดูแลนักเรียน 
 ๓. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวถึงกิจกรรมยามว่างของคุณครูก่อนสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท่านผู้อ านวยการได้กล่าวถึงหนังสือเรื่อง “ลงเรือแป๊ะ” ที่มีใจความ
ส าคัญว่าในช่วงสมัยรัชการที่ ๓ เริ่มมีชาวจีนเข้ามาในประเทศไทย มีการคมนาคมทางเรือ ‘แป๊ะ’ คือชาวจีน
เจ้าของเรือที่สามารถควบคุมเรือไปที่ไหนก็ใด โดยไม่ฟังเสียงของผู้ โดยสารเรือ เปรียบได้กับสถานการณ์ของ
ประเทศไทยในช่วงปฏิบัติวัติของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ดังนั้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ การที่จะท างาน  
สิ่งใดนั้น บางครั้งจะต้องเชื่อมั่นการบริหารงานของผู้น าที่สามารถน าเรือไปถึงฝั่งได้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 
 ๑. นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือปรับตัวในสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๕ วิชาหลัก  
 ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวถึงการเรียงล าดับเวลา (Timeline) ทางการแพทย์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่มีประโยชน์หลายประการ ซึ่งสามารถน าเรื่องการ
เรียงล าดับเวลา (Timeline) มาปรับใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. นโยบายการจัดสอบโอเน็ต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และนโยบายการรับนักเรียนของสพฐ. 
 การจัดสอบโอเน็ต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สมัครสอบด้วยความ 
สมัครใจและไม่มีการใช้ผลโอเน็ตในการสมัครสอบเข้าเรียนต่อในชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ส าหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีการสอบตามปกติ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๓. การประเมินคุณภาพรอบท่ีสี่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงมีการประเมินจากเอกสารที่โรงเรียน
ได้จัดท าและส่งไปเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการจัดท าเอกสารนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ ละเอียด ประกอบกับโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยามีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้เห็นถึงความ
เคลื่อนไหว แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโรงเรียนและเป็นอีกหนึ่งประการในการประเมินคุณภาพ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. แผนการด าเนินงาน ๓ กลยุทธ์ หลักของโรงเรียน แต่ละกลุ่มสาระ ฯ ต้องมี 3 โครงการหลัก คือ 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ หรือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน (ให้เลือกชื่อโครงการหรือเสนอชื่ออ่ืน) 
     - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
   ไดแ้จ้งรายละเอียดผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ  
     - โครงการที่เป็นจุดเน้นหรือนวัตกรรมของกลุ่มสาระที่แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็น       
จุดเด่นของกลุ่มสาระ 
    เป็นตัววัดคุณภาพของแต่ละกลุ่มสาระ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ท้าทาย ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
ของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โรงเรียนตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่
ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๕. แผนการด าเนินงาน ๓ กลยุทธ์หลักของโรงเรียน 
     - แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ตามเอกสารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาและเอกสารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จ าแนก
ตามกลุ่มสาระ พบว่าผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกรายวิชา 
     - แผนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  โรงเรียนได้ติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ 
     - แผนการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบการจัดรณรงค์การใช้กระบอกน้ า เพ่ือลด
การใช้ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก 
  ด าเนินการ โครงการโรงเรียนน่าอยู่ และโรงเรียนปลอดขยะ ทางฝ่ายบริหารมีแนวคิด 
ให้นักเรียนมีแก้วน้ า คนละ ๑ แก้ว เพื่อตอบโจทย์โครงการโรงเรียนปลอดขยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับรอง 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ท่านรองผู้อ านวยการ นางณภัทร เมืองไทย กล่าวแสดงความยินดีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ขอให้คุณครูร่วมกันดูแลนักเรียนใน  
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. รูปแบบการจัดตารางสอนเพ่ือรองรับการเรียนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
 การจัดการเรียนการสอน ในวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ใช้ตารางเรียนตามปกติ ๕๕ นาที  
ในส่วน ๓ กลุ่มสาระปรับการเรียนการสอนโดยเน้นปรับใช้ในเท่าทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๓. การก าหนดวันสอบกลางภาคและวิชาที่สอบ ให้สอบวิชาที่สอดคล้องกับการสอนที่ผ่านมา 
 มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินปฏิบัติงานตามเอกสาร (ตามเอกสารดังแนบ) 
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     - จัดสอบกลางภาคในวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครูส่งข้อสอบ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
     - เพ่ิมเติมวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นม.๓ และม.๖ ในเรื่องการจบ
การศึกษา 
     - ท่านรองผู้อ านวยการ นางณภัทร เมืองไทย กล่าวขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการรายงานการสอนทางไกล โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับความชื่นชมจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     - การติว O-NET ระดับชั้นม.๓ และม.๖ ในคาบติว ติวตามปกติ ในส่วนวันเสาร์ระดับชั้นม.๖  
จัดติวตามปกติ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๔. การก าหนดแนวทาวการสมัครสอบโอเน็ต ม.๓ และการสอนเสริมนักเรียน ม.๓  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๕. การก าหนดวันสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ป.๖ และการจัดท าข้อสอบวัดความรู้ 
     จัดสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๖. การจัดท าประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการประชาสัมพันธ์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๗. การเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและศิลปะ และจ านวน
นักเรียนที่รับแต่ละห้อง 
     การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๕ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน รวม
นักเรียน ๓๒๐ คน  
              โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ รับนักเรียนห้องละ ๓๕ คน 
     โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ รับนักเรียนห้องละ ๓๕ คน 
     โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษศิลปะ รับนักเรียนห้องละ ๔๐ คน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๘. ก าหนดการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
     ก าหนดการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๙. การก าหนดวันประชุมผู้ปกครอง ม.๓ และ ม.๖ เพ่ือชี้แจงการจบหลักสูตรและการศึกษาต่อ 
     การก าหนดวันประชุมผู้ปกครอง ม.๓ และ ม.๖ เพ่ือชี้แจงการจบหลักสูตรและการศึกษาต่อ  
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๑๐. การจัดท าหลักสูตรวิชาชพีของแผนการเรียนศิลป์ – อาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๑๑. แนวทางการด าเนินการโครงการกิจกรรมของกลุ่มสาระ ฯ จะในเดือนช่วงเดือนมีนาคม – 
เมษายนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๑๒. การรายงานการสอนในสถานการณ์โควิด 
       ให้คุณครูที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด ส่งรายงานการจัดการเรียน 
การสอน ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๑๓. การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ฯ  (ด าเนินการฝึกซ้อมและกรสร้างโอกาสในการแข่งขัน การน าเสนอ) การแข่งขันใช้รูปแบบการ
น าเสนอผ่านคลิปหรือออนไลน์ 
      ให้คุณครูจัดซ้อมนักเรียนตามปกติ ตลอดจนให้เตรียมความพร้อมเพ่ือการแข่งขันที่อาจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการแข่งขันออนไลน์ เช่น การถ่ายคลิปวิดีโอ ดังนั้นจึงฝากคุณครูให้เท่าทันเทคโนโลยี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 ๑. การดูแลและการจัดการนักเรียนในกรณีนักเรียนมาสาย 
     นักเรียนมาสาย ให้คุณครูเวรด าเนินการตามวิธีการที่ฝ่ายกิจการนักเรียนก าหนด โดยสอบถาม
เหตุผลที่นักเรียนมาสาย ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ  ได้แก่ การลงชื่อนักเรียนที่มาสาย การสวดมนต์ไหว้พระ 
การวิ่งรอบสนาม การกระโดดตบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๒. การควบคุมดูแลนักเรียนด าเนินกิจกรรมการลงเขตพ้ืนที่เพ่ือท าความสะอาด 
     ในส่วนของการลงเขตพ้ืนที่เพ่ือท าความสะอาด ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียน
ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกิจกรรมหน้าเสาธง เด็กนักเรียนไม่กระตือรือร้นในการร้องเพลงชาติ 
ขอให้หัวหน้าเวรกระตุ้นนักเรียนในขณะท า กิจกรรมหน้าเสาธง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๓. การส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์การใช้กระบอกน้ าเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก 
     การส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์การใช้กระบอกน้ าเพ่ือลดการใช้ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติกนั้น
จะมีการจัดประชุมหัวหน้าระดับ ตลอดจนคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูเวรร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนใช้กระบอก
น้ ามากยิ่งขึ้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. การเข้าแถวหลังเลิกเรียน 
     การเข้าแถวหลังเลิกเรียนนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือสามารถดูแลห้องเรียนนักเรียนสะอาดอยู่เสมอ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๕. การก าหนดกิจกรรมและเวลาให้นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     การจัดกิจกรรมให้ดูสถานการณ์ตอนเปิดเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๖. การก าหนดแนวทางการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม (แก้ปัญหา
เชิงรุก) 
    - คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาและสรุปพฤติกรรม 
    - ประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน 
    - ก าหนดแนวทางติดตามและปรับปรุงพฤติกรรม 
      แนวทางการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม สามารถน าข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหา ด าเนินการแจ้งผู้ปกครองนักเรียนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๗. การทัศนศึกษา  
     การทัศนศึกษาจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าระดับชั้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 ๑. การเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ 

     ท่านรองสุทธิตา ศรีบุญนาค ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
ให้ผ่านไปได้ด้วยดี  
     การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ ให้คุณครูทุกท่านร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ร่วมกันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. การก าหนดแนวทางในการพัฒนาครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ การเตรียมน าเสนอการด าเนินงาน
การศึกษารายกรณี (Case study) 

     การนิเทศแบบคู่สัญญา / case study ฝ่ายบุคคลได้ด าเนินโครงการเชิญวิทยากรเพ่ือวิพากษ์แต่ละ
กลุ่มสาระ ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระคัดเลือกตัวแทนน าเสนอ กลุ่มสาระละ ๒ ท่าน เพ่ือน าเสนอ case study  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๓. การก าหนดแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑ และ ว ๑๗ 

     ก าหนดการประเมินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้คุณครูที่จะรับการประเมินเตรียม
ข้อมูลและเอกสารให้สมบูรณ์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. การระดมทุนทรัพยากรทุนการศึกษา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๕. การพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ (ครูอบรมตามหบักสูตรระบบ
ออนไลน์) 
     คุณครูเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง โรงเรียนจัดอบรมให้ ๑ ครั้ง และให้คุณครูเข้าร่วม
การอบรมออนไลน์ ๒ ครั้ง พิมพ์เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์และจัดท ารายงานเพ่ือส่งทางโรงเรียน 
ด าเนินการไดจ้นถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๖. การให้บริการโทรศัพท์มือถือ จ านวน ๒ เครื่อง โดยเติมเงินรายเดือน เดือนละ ๒๐๐ บาท 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 ๑. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 

     - แนวปฏิบัติและข้ันตอนการด าเนินโครงการ  
       ขอให้คุณครูดาวน์โหลดบันทึกข้อความเพ่ืออนุญาตด าเนิน งานตามโครงการในการเบิก
งบประมาณ ส่งบันทึกข้อความก่อนด าเนินโครงการอย่างน้อย ๕ วัน ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่แผนงานของ
กลุ่มสาระ จากนั้นจึงน าเสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายที่ด าเนินโครงการและน าเสนองานพัสดุของ โรงเรียน หาก
คุณครูท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้สอบถามได้ที่ท่านรองสุทธิตา ศรีบุญนาค 

     - การรายงานผลการด าเนินโครงการ 

       จัดท าการรายงานผลการด าเนินโครงการ ๒ เล่ม โดย ๑ เล่มนั้นเก็บไว้ที่กลุ่มสาระ และอีก  
๑ เล่มเก็บไว้ที่โรงเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. การติดตามนักเรียนที่ค้างเงินบ ารุงการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

     นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ค้าง ๕๙๙,๙๕๐ บาท กรณีเร่งด่วนในส่วนของนักเรียน
ระดับชั้นม.๓ ค้าง ๑๑๔,๖๐๐ บาท และม.๖ ค้าง ๑๒๗,๓๐๐ บาท การด าเนินแนวทางขอความร่วมมือคุณครู
ที่ปรึกษาด าเนินการดูแลนักเรียนเพ่ือเก็บเงินมาบ ารุงโรงเรียนต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๓. การระดมทรัพยากรทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

     การระดมทรัพยากรทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะมีการจัดท าแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. การจัดกิจกรรมงานปีใหม่ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     การจัดกิจกรรมงานปีใหม่ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจุดประสงค์ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้คุณครูในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานกรรมการสถานศึกษา  
คณะผู้บริหาร ร้านค้าและผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนของรางวัล โรงเรียนสนับสนุนในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 
และของขวัญบางส่วน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 ๑. การด าเนินโครงการ โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
     - การท าความสะอาดพ้ืนอาคาร ๒ มีการจัดซื้อน้ ายาเพ่ือท าความสะอาด 
     - การซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร ๑ กับ อาคาร ๓ 
     - การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องเรียน 
     - การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน มีการปรับปรุงป้ายโรงเรียน 
     - การปรับปรุงบ่อเก็บเศษอาหารโรงอาหาร 
     - การท าความสะอาดคูระบายน้ าโรงอาหาร ขอขอบคุณท่านรองผู้อ านวยการณภัทร เมืองไทย  
ที่ได้ประสานเทศบาลทุ่งสงมาท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
    - การติดตั้งพัดลมห้องเรียน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการติดตั้ง 
    - การปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิง ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าในรูปแบบโมเดิร์น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๐%  
    - การปรับปรุงศาลาที่นั่งพักของนักเรียน หลังอาคาร ๒ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    - การจัดท าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น การจัดท าได้น าเงินระดมทุนทรัพยากรมาใช้ 
    - การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับปรุงให้ทันสมัยและเร่งให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๓. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและสถานศึกษาปลอดภัย 
     โครงการโรงเรียนปลอดขยะและสถานศึกษาปลอดภัยเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน อยู่ในช่วงการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์เพ่ือจะได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. บทบาทหน้าที่ครูในด้านการดูแลความรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และเวรประจ าวัน 
     ด าเนินการดูแลความรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และเวรประจ าวันตามปกติ หากคุณครูต้องการ
แลกเปลี่ยนเวร จะต้องมีการด าเนินการตามข้ันตอน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 

 กิจกรรม ๓ อย่างในวันสถาปนาโรงเรียน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แก่ การท าบุญเลี้ยงพระ การมอบ
ทุนการศึกษาและการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที ่ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

วารที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ท่านผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ขอขอบคุณคุณครูในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ที่ได้ด าเนินการลุล่วงเป็นไปได้อย่างดี และฝากถึง
คุณครูว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองเป็นเรือจ้าง แต่ให้เปรียบเป็นวิศวกรสร้างมนุษย์ อยากให้ลูกศิษย์เป็นแบบใด 
คุณครูทุกท่านสามารถสร้างได้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
      ลงชื่อ ธันย์ชนก สุวรรณมุณี  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
      ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
      ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


