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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 3/2564 
วันศุกร์ ที่  2  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน 3   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   61  คน   ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน   52    คน 

  2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    จ านวน     9  คน 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 3/2564 
วันศุกร์ ที่  2  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน 3   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 1. ท่านรองผู้อ านวยการ นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค มอบของขวัญแก่คุณครูและบุคลากรที่เกิดในเดือน
มีนาคม 
 2. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ กล่าวขอบคุณคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ในภาคเรียนที่ผ่านมา ในปีการศึกษาที่ผ่านท่านผู้อ านวยการมีแนวคิดที่น าไปสู่การปฏิบัติงานทั้งสิ้น 5 แนวคิด 
ได้แก่   
 - เรื่อง ความรับผิดชอบ การศึกษาไทยที่ผ่านมาไม่สามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่นเพราะเกิดจาก  
การขาดความรับผิดชอบ 
 - เรื่อง การเป็นผู้น าทางวิชาการ จากผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า เรื่องวิชาการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ปัจจุบันสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจในด้านวิชาการ  
ด้านการวัดและประเมินผล 
 - เรื่อง การตั้งเป้าหมายในการท างาน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ ตลอดจนการแข่งขันถือเป็น
ความท้าทายอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท างาน ตัวอย่าง ‘บริษัทแอร์เอเชีย’ ที่ตั้งเป้าหมายในการท างานที่ต้อง 
ตรงเวลา สอดคล้องกับการบริหารจัดการในโรงเรียนเกี่ยวกับ “เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน 
ทุ่งสงวิทยา” 
 - เรื่อง ทุกคนควรท าหน้าที่ของตนเอง ตัวอย่าง การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่แบ่งหน้าที่เป็นทีมรุก ทีมรับ 
อย่างชัดเจน ดังนั้น คนที่รู้จักหน้าที่ ท าหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้การท างานง่ายขึ้น ในขณะที่ในทีมนั้นจะต้อง  
มีการประสานงานกัน 
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 - เรื่อง นวัตกรรม เนื่องด้วยในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การท าอะไรแบบเดิม ๆ  
จึงไม่สามารถได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่  คุณครูจึงต้องมีนวัตกรรมในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ‘อัลเบิร์ต 
ไอน์ไตน์’ ที่กล่าวว่า “อย่าคาดหวังสิ่งที่แตกต่าง หากยังท้าแบบเดิมอยู่ มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะท้าสิ่งเดิมซ้้า ๆ  
แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง”  
 3. ผู้อ านวยการ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ กล่าวถึงหนังสือเรื่อง “สามก๊ก” เป็นหนังสือวรรณกรรมแปลจาก
ประเทศจีนที่สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวละคร “สุมาอ้ี” ผู้ชนะแห่งสามก๊ก เป็นตัวละครที่
น่าสนใจในเรื่องสุขภาพ สามารถน าแนวคิดของสุมาอ้ีมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยกล่าวถึง 4 ประโยคของ
ชีวิตไว้ ดังนี้ 
    1) ชีวิตยังอยู่ต่อ ก็คือชัยชนะ 
    2) หาเงินได้ ก็แค่เรื่องสนุก 
    3) ยศ ต าแหน่ง ก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราว 
    4) สุขภาพแข็งแรง นั้นคือ...ความสุขที่แท้จริง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้ง 

1. นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายดังนี้ 
“TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” เป็นรูปแบบการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง   
T  ย่อมาจาก  Transparency (ความโปร่งใส) 
R  ย่อมาจาก  Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
U  ย่อมาจาก  Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว)  
S  ย่อมาจาก  Student - Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา)  
T  ย่อมาจาก  Technology  (เทคโนโลยี)   
 

วาระเร่งด่วน (Quick   Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้  
 วาระท่ี  ๑  เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน  
 วาระท่ี  ๒  หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 วาระท่ี  ๓  Big Data  
 วาระท่ี  ๔  ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 วาระท่ี  ๕  พัฒนาทักษะทางอาชีพ  
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 วาระท่ี  ๖  การศึกษาตลอดชีวิต  
 วาระท่ี  ๗  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 มุ่งม่ัน
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  มีนโยบายดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย  
ด้านความปลอดภัย กล่าวถึงความปลอดภัยในภัยบัติ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้านโอกาส 

เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณครูต้องดูแลนักเรียนในจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาว่า “เด็กต้องจบการศึกษา” 

3. ด้านคุณภาพ 

ด้านคุณภาพ มีด้วยกัน 2 ประเด็น คือ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และครูต้องจัดการเรียน 
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด้านประสิทธิภาพ  
ด้านประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของท่านผู้อ านวยการที่ต้องดูแลโรงเรียนในมีประสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2564 
 

 ที่ประชุมรับรอง 
 
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  

ผู้อ านวยการโรงเรียน : นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 
 1. นโยบายโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยาให้เป็น “ทุ่งสงวิทยาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  
 “ทุ่งสงวิทยาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ค าว่า “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” คือ การใช้นวัตกรรมในการท างาน 
คุณครูจะต้องมีนวัตกรรมในการท างาน เช่น ท าอย่างไรไม่ให้นักเรียนหนีเรียน ท าอย่างไรหากที่ปรึกษาลงแถวทุก
วัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 2. การก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 4 ด้าน  
    2.1 การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

 การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีโครงการห้องเรียนพิเศษ 3 โครงการ และ
รายวิชาสาระเพ่ิม 6 รายวิชา ในส่วนของคุณครูจะต้องมีการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน การท างาน
อาจจะมีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่หากท าได้ก็จะสามารถเพ่ิมความเข้มแข็งให้โรงเรียน 
   2.2 การประกันคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.3 การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนจบการศึกษาทุกคน 

    2.4 การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ท่านผู้อ านวยการจะน ามาเป็นจุดเน้นที่จ าท าได้ดี
ในปีการศึกษาหน้า 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3. นโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ทุ่งสงวิทยาวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ”  
    3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล (คุณภาพครู ) 
    3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (คุณภาพนักเรียน) 
    3.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่คุณภาพการศึกษา (คุณภาพการจัดการ) 

คุณครูได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ส าเร็จแล้วเรียบร้อย  
นโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ทุ่งสงวิทยาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  

มีจุดเน้น 3 จุดเน้นในปีการศึกษาหน้า ได้แก่  
1) กิจกรรมโครงการรักการอ่าน ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาในการด าเนินการอย่างเต็มที่ 
2) กิจกรรมไปวัดวันพระ ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาในการด าเนินการอย่างเต็มที่ 
3) กิจกรรมการใช้ขวดน้ าเพื่อลดขยะพลาสติก ถุงพลาสติกในโรงเรียน ขอความร่วมมือคุณครูช่วยดูแลขยะ

ในโรงเรียน ทั้งในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างและการตักเตือนนักเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 - ท่านรองผู้อ านวยการ นางณภัทร เมืองไทย แจ้งการท างานของครูและบุคลากร ในปีการศึกษา  2563 

ท างานถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 

 - ขอให้คุณครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรียนในการปรับเปลี่ยนตารางวิชาการ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ : นางณภัทร   เมืองไทย  
 1. การลงคะแนนผลการเรียนในโปรแกรม SGS  
 - ให้คุณครูด าเนินการลงคะแนนผลการเรียนในโปรแกรม SGS ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 - การปิดระบบผลการเรียนในโปรแกรม SGS จะปิดระบบในวันที่ 6 เมษายน 2564 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 2. การด าเนินการสอบแก้ตัว 
 การด าเนินการสอบแก้ตัววันที่ 19 เมษายน 2564 ตามปฏิทินวิชาการ คุณครูสามารถใช้กระบวนการ 
ต่าง ๆ เช่นการส่งงานออนไลน์เพื่อให้นักเรียนปรับคะแนนให้แล้วเสร็จ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3. การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  
 - การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ใช้ห้องโสตทัศนศึกษา เป็นสถานที่ในการรับสมัครนักเรียน 
 - การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ให้คุณครูด าเนินการตามค าสั่ง 
 - การสอบแยกห้องเรียน และประกาศผล ให้คุณครูด าเนินการออกข้อสอบอย่างเคร่งครัดและเรียบร้อย 
 - การมอบตัวจะมีมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเช้าของนักเรียนม. 1 มีการช าระค่าเล่าเรียน 
 - ในวันที่ 21 เมษายน 2564  ขอเรียนเชิญประชุมหัวหน้างานรับสมัครนักเรียน เวลา 09.00 น.  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 - การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ  
 - ขอความร่วมมือคุณครูที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหลักสูตรโครงการ เพ่ือความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ การจัดการที่ดี มีโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ 3 โครงการ  
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 - ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าโครงการประชุมในภาคเช้า 
ณ ห้องอินทนิล และในภาคบ่ายจะด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 5. การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ในปีการศึกษา 2564 หากมีนักเรียนขาดสอบ คุณครูประจ าวิชา 
ไม่ต้องด าเนินการ ให้ผู้คุมสอบลงทะเบียนประจ าวันนักเรียนที่ขาดสอบ ทางวิชาการจะมีการด าเนินการจัดสอบ 
ให้นักเรียนเอง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 6. การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนสาระเพิ่ม 
 การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนสาระเพ่ิมจะต้องมีการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เรียนสาระเพ่ิม 
ตลอดจนคุณครูที่สอนสาระเพ่ิมจะต้องมีการติดตามดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน :  นายวิฑูรย์   ชุมข า 

1. การยืนเวรประจ าวัน 

- การยืนเวรประจ าวันขอความร่วมมือหัวหน้าเวรและคุณครูเวรในการดูแลเครื่องแต่งกายนักเรียน  

หน้าประตูนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น ถุงเท้านักเรียน ให้คุณครูเวรประจ าประตูโรงเรียนถึงเวลา 08.30 น. 
- ให้คุณครูเวรด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธง การร้องเพลงชาติ การสวดมนต์

ไหว้พระ 
- ขอความร่วมมือคุณครูในการดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

2. รณรงค์การใช้กระบอกน้ า 
การรณรงค์การใช้กระบอกน้ า ขอความร่วมมือคุณครูประชาสัมพันธ์นักเรียน 
รณรงค์การใช้กระบอกน้ า 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3. กระเป๋าเป้นักเรียน 
กระเป๋าเป้นักเรียน ให้คุณครูติดตามดูแลการใช้กระเป๋าของทางโรงเรียน เพ่ือความเป็นระเบียบ 

ของโรงเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4. กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 
ณ วัดควนคลัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่และวิทยากร ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาคุณครู
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 5. กิจกรรมอบรมสภานักเรียน 
 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาชุมชน   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 6. การจัดครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 
 ด าเนินการการจัดครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 7. การบ าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 8. การดูแลนักเรียนเรื่องทรงผม 
 การดูแลนักเรียนเรื่องทรงผมขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาในการดูแลติดตามนักเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ : นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค 
 1. การรายงานโครงการปี 2563 และการส่งโครงการปี 2564 

 การรายงานโครงการปี 2563 และการส่งโครงการปี 2564 ขอให้คุณครูส่งเอกสาร 1 ชุด ส่งไฟล์ 1 ชุด 
รายงานโครงการปี 2563 ในวันที่ 5 เมษา 2564 และส่งโครงการปี 2564 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 2. การติดตามเงินค่าบ ารุงการศึกษา นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ยอดค้างลดลงเหลือ 13,200 บาท 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ยอดค้างลดลงเหลือ นักเรียนจ านวน 4 คน เป็นเงิน 10,100 บาท 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 3. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มอบหมายคุณครูที่ปรึกษาเก็บเงินและเขียนใบเสร็จค่าเล่าเรียน ทางงาน

การเงินจะมีตราปั้ม ให้คุณครูเขียนชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ช าระค่าเล่าเรียน จากนั้นส่งเอกสารใบเสร็จและ  
เงินส่งภายในวันนั้น 

- โครงการวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เก็บเงินบ ารุงการศึกษา 4,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษศิลปะ 3,000 บาท 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 4. การน าเสนอ Case Study 
 การน าเสนอ Case Study จัดขึ้น ในวันที่  21 เมษายน 2564 จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชมาวิพากษ์ เชิญท่านผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นประธาน แต่ละกลุ่มสาระมีตัวแทน  
1 คน ในการน าเสนอ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 5. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานที่ ณ จ. กระบี่  ระหว่างวันที่  4 – 5 
พฤษภาคม 2564 ให้คุณครลูงชื่อที่คุณครูปวีณ์นุช ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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6. ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิจศักดิ์ ชูศรีและคุณครณูัฐพันธ์ ซงากรณ์ ในการด ารงต าแหน่งครู  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  :  นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
 

 1. การรับการประเมินโรงเรียนน่าอยู่ 
 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและทีมงานที่ เกี่ยวข้องที่ด าเนินการรับการประเมินโรงเรียนน่าอยู่ ได้ 
อย่างเรียบร้อย 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 2. การด าเนินการโรงเรียนสีมุ่มเมือง 
 การด าเนินการโรงเรียนสี่มุมเมืองเพ่ือแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียนเข้าไปเรียนในเขตเมือง การด าเนินการ
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง ด าเนินการจ านวน 2 ครั้ง โรงดรียนทุ่งใหญ่เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนแรก และในรอบที่ 2 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ด าเนินการเพ่ือรองรับนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 3. การด าเนินการโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4. การด าเนินการติดตั้งพัดลม 
 การด าเนินการติดตั้งพัดลมในแต่ละห้องเรียนอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

 5. การด าเนินการตามนโยบายผู้อ านวยการ ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าขนม ขวดน้ าออกจากโรงอาหาร  
และซ้ือมาจากนอกโรงเรียน   
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



11 
 

 6. การด าเนินการจัดท าค าสัง่ การดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบของครูและนักเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 7. การด าเนินการโรงเรียนสีมุ่มเมือง 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องปรึกษาหารือ  
 - 
 
วารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 - การด าเนินการติดเครื่องปรับอากาศห้องส านักงาน 
 - ความสะอาดบริเวณโรงเรียน การลดขยะ 
 - การใช้ห้องเรียนที่นอกเหนือจากตาราง 
 - การลงข้อมูลไลน์ราชการโรงเรียน เฉพาะเรื่องแจ้งให้ทราบ ห้ามซักถามเรื่องอ่ืนในไลน์ราชการ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเข้าใจไม่ตรงกัน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
               ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
      ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
      ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


