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ครั้งที่ ๒ /  ๒๕๖๓ 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
     1.นางวณิชชา เดี่ยววาณชิย์ 25.นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร 

2.นางฐานิตา แก้วมหา 26.นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง 
3.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง 27.นางพรรณี คชสิทธิ์ 
4.นางอรวรรณ พรหมสอน 28.นางณฐมน แก้วอำดี 
5.นางราศรี วิชัยดิษฐ์ 29.นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด 
6.นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง 30.นางเรณู สุทธินุ่น 
7.นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์ 31.นางปัตมา จินดากาญจน์ 
8.นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง 32.นางจิราพร ขอนแก้ว 
9.นางวลัดดา คงนิล 33.นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ 
10.นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง 34.นายพานุ นราภัย 
11.นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว 35.นายพงศกร โสภา 
12.นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ 36.นายศักดิ์ชริน อาจหาญ 
13.นางนวลฉวี ไทรบุรี 37.นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ 
14.นางวรนาถ เพชรเกื้อ 38.นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ 
15.ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ 39.นางสาววิชชุดา เสือแก้ว 
16.นางพัชรา จามพัฒน์ 40.นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ ์
17.นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว 41.นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน 
18.นางสาวทิยา บัวมณี 42.นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ 
19.นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ 43.นางสาวอ้อมใจ อร่าม 
20.นางสาวธิติมา ตุกชูแสง 44.นางพรทิพย์ ฟองงาม 
21.นางสาวกชพร หมุนหลี 45.นางสาวกนกวลี โดยเจริญ 
22.นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง 46.นางเสาวนิตย์ ทองกูล 
23.นางสาวดวงฤดี ชีวะ 47.นางศรีประพันธ์ คงเกตุ 
24.นางสาวสุรีพร ขยันดี 46.นายสุเทพ ชูมี 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 -  
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
          - 
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 
 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวาระเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือการซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงทำความเข้าใจ
ภารกิจที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและที่ต้องดำเนินการก่อนการดำเนินงานสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วน
สำคญัในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน 

๑. เรื่องจากที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือการ
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดสอบเพ่ือการวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ O-NET/NT/RT/ข้อสอบปลายปี ในแต่ละ
ระดับชั้น ผอ.ชูศักดิ์ ชูช่วยประธานที่ประชุม ชี้แจง 

๑.๑ การนำเรื่องจากที่ประชุมไปชี้แจงให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจตรงกันและถูกต้อง เช่น
กรณีการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.๑ ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนใช้ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองความพิการของ
นักเรียน เท่านั้น  เนื่องจากในระดับชั้น ป.๑ ห้ามมิให้คัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ เนื่องจากงบประมาณยังไม่ผ่านตามวาระ ซึ่งช้ากว่าปกติ เพราะฉะนั้นขอให้
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณไว้ให้พร้อม เมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติ
ต้องสามารถดำเนินการได้ทันที 
๑.๓ ค่าอินเตอร์เนต ขณะนี้ได้มีการอนุมัติ ๓ เดือน เมื่อครบกำหนดห้ามโรงเรียนดำเนินการต่อสัญญาก่อน 
เนื่องจากอาจจะมีการโอนการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
๑.๔ การกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่(ผอ.เขตร่วมเป็นคณะกรรมการ) เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง
เป็นไปอย่างยุติธรรม จึงกำหนดใหม่ ดังนี้ ๑)โรงเรียนขนาดเล็ก(๑๒๐ คนลงมา) จะกำหนดครูเอาไว้ ๔ คนเป็นฐาน 
หลังจากนั้นก็จะคิดอัตราเพ่ิมขึ้นไป  ๒) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คิดตามสูตร ๓)โรงเรียนขยายโอกาสคิดแบบ
เดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
๑.๕ การกำหนดวิชาเอกในระยะ ๑๐ ปี เพ่ือให้สถาบันผลิตครูดำเนินการผลิตในอนาคต ประกอบด้วย               
๑.ประถมศึกษา ๒.ปฐมวัย  ๓.ภาษาไทย  ๔. คณิตศาสตร์  ๕.ภาษาอังกฤษ ๖.วิทยาศาสตร์ ๗.สังคมศึกษา ๘.พละ 

          มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อ  ๑5  มกราคม  ๒๕๖3 
          มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

๒. การแต่งตั้งครูเวรประจำวัน  โดยใช้ข้อมูลเดิมในคำสั่งเดิม แต่เพ่ิมเติมการกำหนดราบชื่อครูเวรที่เป็นผู้อบรม
นักเรียนในแต่ละวันไว้ในคำสั่งและจะมอบให้คณะกรรมการสภานักเรียน เรียนเชิญคุณครูตามรายชื่ อเป็นผู้อบรม
นักเรียนหน้าเสาธง  การอบรมนักเรียนหน้าเสาธง สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น อบรมด้านวินัย  ชี้แจงเรื่องราวที่
เกิดขึ้น  ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ฯลฯ  เป็นการสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและการฝึกทักษะการพูดการ
ประชาสัมพันธ์แก่คุณครู 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท  การดำเนินการของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการ คือการเก็บข้อมูล  การจัดทำเอกสารการเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่ ๓ มาตรฐาน ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 



มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แนวทางการดำเนินงาน   
มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  (เก็บข้อมูลจาก  ผู้เรียนทุกคน) 
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานการบริหารและการจัดการ (เก็บข้อมูลจากนักเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) 
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (เก็บข้อมูลจาก นักเรียน ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง) 
ความสำคัญของข้อมูล ต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาจากความเป็นจริง มีความถูกต้องตรงกันจากทุกส่วน นำมาสรุปใน

ภาพรวม เช่น ระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นและระดับโรงเรียน  เพ่ือนำมาใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ประกอบด้วย ๓ ด้าน 
๑. ความเป็นระบบ  เริ่มตั้งแต่กระบวนการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. ความเชื่อถือได้ โรงเรียนต้องมีกระบวนการและระบบในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและพัฒนา รวมถึง

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  ใครเป็นผู้ประเมิน ได้มีการสรุปผลการประเมินหรือไม่ นำผลการประเมินไปทำอะไร 
๓. ประสิทธิผลในการการจัดการเรียนการสอน  ผลการปฏิบัติงานของครู ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลของ

การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้ตามที่สถานศึกษากำหนดหรือไม่  นวัตกรรมของ
โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืนได้  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ตาม
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดทุกประเด็นในมาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระยะ ๓ ปี มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นเลิศ มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามาตรฐานและประเด็นพิจารณา ที่กำหนดมากขึ้น มีครูที่ได้รับรางวัล
ต่างๆ เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

๔. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งต้องเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน นักเรียน  ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา (สัดส่วนการตอบแบบสอบถาม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔. การมอบเงินปัจจัยนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จากการสังเกตด้านการแต่งกายของนักเรียน พบว่า มี

นักเรียนส่วนหนึ่งที่มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเก่า  จึงอยากจะให้มีการสำรวจความต้องการของนักเรียนเพ่ือการ
จัดหาสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับเงินปัจจัยนักเรียนยากจนแทนการจ่ายด้วยเงินสด  โดยให้คุณครูประจำ
ชั้นทุกท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสำรวจความต้องการจำเป็นเบื้องต้นของนักเรียน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๕. การให้นักเรียนตกซ้ำชั้น    นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 

เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย  ของการเรียนซ้ำชั้น โดย สพฐ.ได้สรุปข้อมูลเสนอ
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาแล้ว 

   ทั้งนี้ จากการเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักวิชาการ นักจิตวิทยา และ
ผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้ที่เห็นด้วยมองว่าการให้
เรียนซ้ำชั ้น ควรเริ ่มตั ้งแต่ชั ้น ป. ๑ เพื ่อให้อ่านออก เขียนได้ มีความรู ้ที ่จะเรียนในระดับที ่สูงขึ ้น ช่วยให้ผู ้เรียน



กระตือรือร้น ให้ความสำคัญกับการเรียน และเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น สำหรับข้อเสีย ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
นักจิตวิทยากังวลว่าจะมีผลกระทบทางจิตใจ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ พฤติกรรมทางสังคม ทำให้เด็กเครียด และถ้าเป็น
นักเรียนระดับมัธยม อาจถึงขั้นไม่เรียน และตัดสินใจลาออก ขณะที่ผู้ปกครองบางคนมองว่าทำให้เด็กเสียเวลา ขาด
โอกาส  ที่ผ่านมา สพฐ.ไม่เคยมีนโยบายห้ามไม่ให้เด็กที่สอบตกเรียนซ้ำชั้น และเรื่องนี้กำหนดไว้ในปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอยู่แล้ว เพียงแต่โรงเรียนอาจไม่เข้าใจ 

   ดังนั้น จึงได้เสนอให้ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษา (สพท.)ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆ นายการุณกล่าวต่อว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในประกาศที่ 
ศธ 04010/ ว 1578 สพฐ.เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น ถึ งผู้อำนวยการ สพท.ทั่ว
ประเทศ ว่าตามที่ ศธ.ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และได้กำหนดแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษานำไปปฏิบัตินั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และตรงกัน ในประเด็นของการเรียนซ้ำชั้น มีประเด็นที่ สพฐ.ขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ 

1.   การวัดและประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนของผู ้เรียนเป็นระยะ
ระหว่างเรียน โดยใช้เทคนิคการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู ้ของผู ้เรียน ถ้าพบปัญหา หรือข้อบกพร่องในตัวผู ้เรียน ให้ช่วยเหลือ และซ่อมเสริมทันที โดยเฉพาะชั ้น 
ป. 1 ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ 

2.   การสอนซ่อมเสริม เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะกรณีที่ผู้เรียนมีผล
การประเมินไม่ผ่าน หรือได้ “0” สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนก่อนสอบแก้ตัวนอกเหนือจากการสอน
ปกติ 

3.  ให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้ผู้เรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัว โดยให้ครูประจำวิชา หรือครูประจำ
ชั้นสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว ให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน หรือภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถั ดไป สอบแก้ตัวครั้ง
ที่ 2 กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หรือไม่มาสอบแก้ตัว ให้โอกาสสอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง โดยสถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการสอน
ซ่อมเสริม และสอบแก้ตัวให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน หรือในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 

4.  เรียนซ้ำชั้นรายวิชา ผู้เรียนที่สอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชา 
หรือยังได้ “0” ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำชั้นในวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำชั้นในวิชานั้น หรือ
เปลี่ยนวิชาใหม่ ทั้งนี ้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กรณีเปลี่ยนวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระ เบียบแสดงผลการ
เรียนว่าเรียนแทนวิชาใด ในการเรียนซ้ำรายวิชาให้อยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน 
วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

5.  การเรียนซ้ำชั้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาต่อ
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ดังนี้ –  ระดับประถม ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งหนึ่งตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ผู้เรียนชั้น ป. 1-2 ได้รับการประเมินแล้วยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น –  ระดับมัธยม การเรียนซ้ำชั้น
ของผู้เรียนในระดับมัธยม เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ มีผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำ
กว่า 1.00 และมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนที่มีผลการเรียน “0”, 
“ ร ” หรือ “ มส ” เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ การพิจารณาให้เรียนซ้ำ
ชั้นหรือซ้ำชั้นรายวิชา ให้สถานศึกษาดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ให้แจ้งผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผล
ของการเรียนซ้ำชั้นหรือซ้ำรายวิชา๖. การรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ต้องรีบรายงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการหรือกิจกรรม โดยเนื้อหาต้องครอบคลุม ประกอบด้วย แผนงานโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  ผลการจัดกิจกรรม  ภาพถา่ย ฯลฯ   
  6. การนิเทศภายใน ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มการเปิดภาคเรียน  โดยการจัดทำเป็นโครงการใน
แผนปฏิบัติการและการจัดทำแผนการนิเทศภายใน สำหรับการนิเทศครู จะดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้   



  ๑.ครูนิเทศตนเอง  
  ๒.หัวหน้าชว่งชั้นนิเทศครู  
  ๓.คณะนิเทศระดับโรงเรียนนิเทศ 

         มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืนๆ 

๑. เรื่องจากท่ีประชุม รพ.สต.ท่าทองใหม่ เรื่องการฝ้าระวังและการป้องกันวัณโรค เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีโรควัณ
โรคแพร่ระบาดในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ท่าทองใหม่ หมู่ที่ ๑-๕  จึงฝากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกัน 
โดยเฉพาะในโรงเรียน 

๒. การป้องกันนักเรียนจมน้ำช่วงปิดภาคเรียน ขอให้คุณครูช่วยชี้แจงทำความเข้าใจให้นักเรียนรู้จักดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการป้องกันการจมน้ำ หรืองดการเล่นน้ำคลอง น้ำทะเล หากไม่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง 
๓. การนำนักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  ทัศนศึกษา ไปแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
ต้องปฏบิัตติามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด เช่น การขออนุญาตผู้ปกครอง การกำชับนักเรียนเรื่องการปฏิบัติตนให้
อยู่ในความปลอดภัย  การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การจัดทีมในการกำกับติดตามนักเรียน ฯลฯ 
         มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น. 
 
 
ลงชื่อ)......................................ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง)           (นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์) 
             เจ้าหน้าที่ธุรการ                                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


