
1 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 4/2564 
วันพุธ ที่  19  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google meet 
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 54  คน   ประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารและคณะครู  จ านวน   54    คน 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 4/2564 
วันพุธ ที่  19  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google meet 
**************************************************************** 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 

 1. ผู้อ านวยการ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ กล่าวถึงหนังสือของ “เอสัน เมนดาร์” บุคคลที่ต้องเผชิญ 
ชะตากรรมติดคุกหลายปี แต่ยังมีก าลังใจ ตลอดจนมีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิต ต่อสู้ปัญหา สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ดังนั้น เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวรับมือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้ง  
 1. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 - 2565  
มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มีนโยบายดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย  
2. ด้านโอกาส 
3. ด้านคุณภาพ 
4. ด้านประสิทธิภาพ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
2. วิสัยทัศน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ภายในปี 2566 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม               
สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี 2563 - 2566 และ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564    
- ก าหนดเป้าหมาย คือ สร้างคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ที่ประชุม   รับทราบ 
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3. การก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 4 ด้าน 
 1. การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
 2. การประกันคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ทุ่งสงวิทยาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  
 1. แผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. แผนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. แผนการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล (คุณภาพครู) 
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (คุณภาพนักเรียน) 
 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่คุณภาพการศึกษา (คุณภาพการจัดการ) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
6. โครงการนวัตกรรมของโรงเรียน 
 1. โครงการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
  - โครงการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐานถือเป็นนวัตกรมของโรงเรียน 
ทุ่งสงวิทยา 
 2. โครงการทุ่งสงวิทยามีวินัย เป็นฐานทักษะชีวิต (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)   

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

7. กิจกรรมท่ีเป็นจุดเน้น  
 1. กิจกรรมอ่านเพ่ือชีวิต (วิชาการ) 
 2. กิจกรรมไปวัดวันพระ (กิจการ) 
 3. กิจกรรมรณรงค์การใช้กระบอกน้ าดื่มของนักเรียน (บริหารงานทั่วไป) 
 - โครงการกิจกรรมอ่านเพ่ือชีวิตและกิจกรรมไปวัดวันพระ ในปีการศึกษา 2564 ยังคงด าเนินการ
ตามปกติ 
 - กิจกรรมอ่านเพ่ือชีวิต มีผู้รับผิดชอบ คือ คุณครูรัจนา ประจักษ์วงศ์ และคุณครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมไปวัดวันพระ ด าเนินการตามปกติแต่ยังต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 



4 
 

 - ในส่วนของกิจกรรมรณรงค์การใช้กระบอกน้ าดื่มของนักเรียน เป็นกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นมาในปี
การศึกษานี้ ดังนั้น ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษารณรงค์และเน้นย้ าให้นักเรียนใช้กระบอกน้ ามากยิ่งขึ้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
8. นโยบายการประเมินคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 1. การประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
 - การประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก เนื่องด้วยอาจมีการมาประเมินที่โรงเรียน 
 2. การประเมินโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
 - การประเมินโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ เป็นโครงการจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 3. การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
 - การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนจ านวน 76 โรงเรียนทั่วประเทศเข้ารับการประเมินนี้ และ
หากผ่านตามเกณฑ์จะมีคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมทีโ่รงเรียน 
 4. การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
 - การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยด าเนินการจัดส่งเอกสารการประเมิน ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเป็น 
ทีเ่รียบร้อย 
 5. การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 - การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโครงการที่ส าคัญที่จะต้องประเมินในภาคเรียนนี้ ขอให้
คุณครทูุกท่านศึกษาแนวทางในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 6. การประเมินโรงเรียนวิธีพุทธ 
 - การประเมินโรงเรียนวิธีพุทธ รับผิดชอบโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - การประเมินทุกโครงการของโรงเรียน ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านให้ร่วมมือกันเตรียมพร้อม 
ในการประเมิน เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาที่ดียิ่งข้ึนของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
9. แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
 - แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนโดยใช้ระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคุณครูวิชาพ้ืนฐาน 5 กลุ่มสาระหลักจะต้องมีการเรียนจัดการสอนออนไลน์
ผ่านทางรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Online, On hand  
 - ขอให้คุณครูประจ าวิชา 5 กลุ่มสาระหลัก จัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือติดต่อนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
เพ่ือจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเตรียมสื่อการสอน นวัตกรรมต่าง ๆ ในการสอนให้พร้อม ซึ่งมีวิธีการ
หลากหลายรูปแบบให้คุณครูได้เลือกใช้ 
 - ในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการจัดห้องเรียน จัดจ านวนนักเรียนของ
ห้องพิเศษให้ครบถ้วน  
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 - ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะมีการด าเนินการสอบแยกห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตลอดจน
ชักจูงนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 - ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบคุณครูที่ปรึกษา ขอให้คุณครูที่ปรึกษา
ด าเนินการเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย 
 - ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
10. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 - เรียนคุณครูไม่ต้องมาลงชื่อที่โรงเรียน แต่ต้องด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 - ขอให้คุณครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด าเนินการประสานนักเรียนก่อนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือกระตุ้นนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
 ที่ประชุมรับรอง 
 
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและสืบเนื่อง 
 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 
 - ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ด าเนินการตามนโยบายและด าเนินการไปอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปลอด 0 ทุกคน  
 - ในภาคเรียนนี้ขอให้คุณครูเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด 0, ร, มส.  
เพ่ือตอบสนองนโยบายของทางโรงเรียน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
2. ผลการสอบ O-net ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนสอบ O-net 100% ผลการสอบโอเน็ตเพ่ิมขึ้น 2.55 

ซึ่งพัฒนาขึ้นจากอันดับ 34 ในปีการศึกษา 2562 มาเป็นอันดับ 27 ซึ่งถืออยู่ในกลุ่มที่ดีมาก 
- ผลการสอบ O-net ในวิชาภาษาไทยมีผลเฉลี่ยที่สูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนอย่างเข้มข้น ตลอดจนมีการจัดติวให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนจากวิทยากรภายนอก 
- ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ไดด้ าเนินการอย่างเต็มก าลังและความสามารถในการดูแลนักเรียน 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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3. สรุปการรับสมัครนักเรียน และก าหนดการสอบ รายงานตัว การจัดกลุ่มนักเรียนตามแผน 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนนักเรียนสมัครเรียน 283 คน ในวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 
2564 จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนรอบที ่2 เพ่ือให้จ านวนนักเรียนครบ 320 คน แบ่งได้เป็น 8 ห้องเรียน 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนนักเรียนสมัครเรียน 192 คน ซึ่งทางโรงเรียนรับนักเรียนเพียง 
160 คน จ านวนนักเรียนเกินมา 32 คน จึงต้องเพ่ิมห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน ดังนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 ปีการศึกษา 2564 จะมีจ านวนรวม 5 ห้องเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4. การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (SAR) 
 - การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (SAR) ขอบคุณคุณครูกิจศักดิ์  ชูศรี
และทีมงานที่ด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (SAR) อย่างเรียบร้อย 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5. การจัดท ารายงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 - การจัดท ารายงานโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

6. ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
- ทางวิชาการได้ด าเนินการท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขอให้คุณครู

ศึกษาปฏิทิน และในบางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
7. การศึกษารายกรณี (case study) ประจ าปี 2564 
- ส่งรายงานรูปเล่มการศึกษารายกรณี (case study) ประจ าปี 2564 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 

2564 และส่งเป็นไฟล์ Word ที่คุณครูจีรวรรณ บุญคุ้ม ฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือน าไปจัดท างานวิจัยของ
โรงเรียนต่อไป 

- ในปีการศึกษา 2564 การจัดท าการศึกษารายกรณี (case study)  จะจัดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ  : นางณภัทร  เมืองไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
1. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 - เลื่อนการสอบแยกห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 - การมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รายชื่อของนักเรียนจะด าเนินการ 
มอบตัวห้องละ 20 คนตามรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ภาคเช้า 8 ห้อง ภาคบ่าย 8 ห้อง คุณครูรับมอบตัวห้องละ  
2 คน  ในการมอบตัวให้คุณครูเก็บเอกสาร ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมทั้งส าเนา, ส าเนาสูติบัตร, ส าเนาทะเบียน
บ้านนักเรียน, ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา, ใบรับรองกรุ๊ปเลือด (ส าเนารับรองทุกฉบับ)  
 - คุณครูด าเนินการกรอกเอกสารใบมอบตัว ติดรูปถ่ายนักเรียนในใบมอบตัวและเก็บค่าบ ารุงการศึกษา 
ทางโรงเรียนจะมีเจา้หน้าที่การเงินด าเนินการเขียนใบเสร็จ ส่งที่ห้องทะเบียน  
 - การเก็บค่าบ ารุงการศึกษา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินเขียนใบเสร็จ เมื่อแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะน า
กลับไปแจกนักเรียน หากนักเรียนคนใดมีความจ าเป็นที่ยังไม่สามารถจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา สามารถผ่อนผัน 
การจ่ายได ้โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มของทางการเงิน 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  (ในส่วนของ
ห้องเรียนพิเศษจะด าเนินการเก็บเพ่ิมภายหลัง) 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด าเนินการเก็บเอกสารในวันมอบตัว วันที่ 30  พฤษภาคม 2564 ช าระค่าบ ารุง
การศึกษา 1,250 บาท 
 - ในวันมอบตัวจะมีการจ าหน่ายชุดพละ นักเรียน จะมีเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนนี้ 
 - ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน ส่งในวันเปิดภาคเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
2. สรุปห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้น 34 ห้องเรียน  

 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวน 8 ห้องเรียน 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 7 ห้องเรียน 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 6 ห้องเรียน 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวน 5 ห้องเรียน 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวน 4 ห้องเรียน 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 4 ห้องเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มิถุนายน พฤษภาคม 2564  
 - ขอความร่วมมือคุณครูจัดท าแบบรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแบบฟอร์มของ 
ทางฝ่ายวิชาการ ส่งเป็นไฟล์ที่รองผู้นวยการณภัทร เมืองไทย ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 



8 
 

 - การจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระหลัก 5 กลุ่มสาระ คุณครูทุกท่านต้อง
จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ในส่วนของตารางสอนฝ่ายวิชาการจะด าเนินการแจ้งอีกครั้ง  และในส่วนของการวัด
และการประเมินผลให้คุณครูระบุวันที่ให้เรียบร้อย 
 - ในส่วนของกลุ่มสาระอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มสาระหลัก ขอให้คุณครูด าเนินการวางแผนการจัดการเรียน 
การสอนตามธรรมชาติวิชา เช่น รูปแบบการส่งงานออกแบบในการส่งคลิปวิดีโอในการปฏิบัติของนักเรียน  
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
4. การแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ม.1- ม.6 

 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ด าเนินการการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
5. ปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ 
ทางวิชาการได้ด าเนินการท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขอให้คุณครูศึกษา

ปฏิทิน และในบางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
6. ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   
ทางฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการจัดท าตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564  คุณครูสามารถเปิดดูได้จาก

ไฟล์ในกลุ่มไลน์ราชการ 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
7. การเลือกเรียนกลุ่มวิชาสาระเพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น 
  การเลือกเรียนกลุ่มวิชาสาระเพ่ิมเติมของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เลือกในวันเปิดภาคเรียน 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
8. แนวทางการเรียนของนักเรียนห้อง ม.4/5 (แผนศิลป์อาชีพ) 

   แนวทางการเรียนของนักเรียนห้อง ม.4/5 (แผนศิลป์อาชีพ) รับนักเรียนจ านวน 40 คน แต่มนีักเรียน
สมัครจ านวน 52 คน จะต้องมีการด าเนินการสอบในช่วงบ่ายของวันมอบตัว 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
9. กิจกรรมการอ่านเพื่อชีวิต 
  กิจกรรมการอ่านเพ่ือชีวิตขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาในการกวดขันนักเรียน  
 ที่ประชุม   รับทราบ 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  : นายวิฑูรย์  ชุมข า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
เอกสารดังแนบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 1. กิจกรรมการไปวัดวันพระ 
 - กิจกรรมการไปวัดวันพระ ปรับเปลี่ยนการไปวัดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 - ในปีการศึกษา 2564 ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมการ
ไปวัดวันพระ ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาในการด าเนินการประสานนักเรียน 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 2. บทบาทหน้าที่ของคุณครูที่ปรึกษา (เอกสารดังแนบ) 
 ในส่วนของบทบาทท่ีส าคัญของคุณคูที่ปรึกษา ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ 
 - เป็นพ่อแม่ เป็นญาติพ่ีน้อง และเป็นเพ่ือนให้กับนักเรียน 
 - คุณครูที่ปรึกษาหาโอกาสเยี่ยมนักเรียนและพบผู้ปกครองนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  : นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
1. การพัฒนาครูด้วยการอบรมออนไลน์ 

 - การพัฒนาครูด้วยการอบรมออนไลน์เป็นนโยบายของสพฐ. และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของโรงเรียน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  ขอให้คุณครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ได้ถ่ายทอดสดผ่านหลายช่องทาง คุณครูสามารถเลือกอบรมตามความสนใจอย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
จัดท ารายงานตามรูปแบบรายงานหน้าเดียว จากนั้นกรอกรายงานการอบรมรูปแบบ pdf ส่งผ่านทาง
แบบฟอร์ม Google ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  
 - การอบรมออนไลน์ ขอความร่วมมือคุณครูอบรมออนไลน์ภาคเรียนละ 4 หลักสูตร และจัดท า
รายงานส่งที่ฝ่ายบุคคล คุณครูท่านใดอบรมมากที่สุดของแต่ละกลุ่มสาระ จะมีเกียรติบัตรมอบให้คุณครู  

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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2. การจัดซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
 - การจัดซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการแจกหนังสือเรียน  
ขอให้คุณครูที่ปรึกษารับเอกสารและเงินค่าอุปกรณ์การเรียนไดท้ี่ฝ่ายการเงิน  
 - การมอบหนังสือ คุณครูที่ปรึกษาให้นักเรียนเซ็นเอกสาร 3 ชุด คือ เอกสารรับหนังสือ เอกสารรับเงิน
อุปกรณ์การเรียน จากนั้นคุณครูที่ปรึกษาน าเอกสารใส่ซองส่งฝ่ายการเงิน หากนักเรียนที่ไม่มารับเงิน ขอให้
คุณครูที่ปรึกษาส่งคืนเงินที่ฝ่ายการเงินภายในวันนั้น 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
3. การจัดซื้ออุปกรณ์วงโยธวาทิต งบ อบจ.นศ. 

 การจัดซื้ออุปกรณ์วงโยธวาทิต ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 1,044,000 บาท และก าลังอยู่ในขั้นตอน
การด าเนินการจัดซื้อ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
4. การเก็บเงนิบ ารุงการศึกษา นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

- การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท วันที่ 29 
พฤษภาคม 2564   (ในส่วนของห้องเรียนพิเศษจะด าเนินการเก็บเพ่ิมภายหลัง) 

- การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด าเนินการเก็บเอกสารในวันมอบตัว วันที่ 30  
พฤษภาคม 2564 ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  : นายสุชาติ  โรวัฒน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ในช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน  
ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงเวทีคนเก่ง 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องปรึกษาหารือ  

1. แนวทางการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564   
 คุณครูสามารถด าเนินการปรึกษาหารือ หาวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดที่ฝ่ายวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
2. แนวทางการด าเนินงานโครงการ    

 โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการโรงเรียนปลอด 0 ให้คุณครูเสนอแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในปีการศึกษา 2564 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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วารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. จุดเน้นการอ่านเพ่ือชีวิต ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินการอย่างเข็มงวดให้นักเรียนบันทึกการอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การแข่งขันทักษะวิชาการ ในปีการศึกษา 2564 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแข่งขันผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ขอให้คุณครูทุกท่านเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งกัน 
 3. ฝ่ายกิจการนักเรียน ก าลังจัดท ารายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
      ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
       
     ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
     ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 


