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ประธานที่ประชุม นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

 ครูและบุคลากร จ านวน 58 คน 

1 นายบุญเลิศ ทองชล 29 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 30 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 
3 นายปริวรรต ธงธวัช 31 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 
4 นายสุนทร  เพชรชู 32 นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน 
5 นางกมลรัตน์  คะตะโต 33 นายนพดล  ศรีสุข 
6 นางจงกล  รจนา 34 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
7 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 35 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
8 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 36 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ 
9 นางสุดา เอ้งฉ้วน 37 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 

10 นายธีรเทพ  มุกดา 38 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
11 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 39 นายนราธิป นาเจริญ 
12 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ 40 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
13 นางนริศา บุระชัด 41 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
14 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 42 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
15 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม 43 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์ 
16 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 44 นางสาวพันทิวา คงแย้ม 
17 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 45 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ 
18 นายวีรยุทธ   อนุกูล 46 นางสาวสโรชา ทองนุ่น 
19 นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว 47 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน 
20 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 48 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
21 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 49 นายพัชรพล รัตนพันธ์ 
22 นางสาวนันทญา  บรรณราช 50 นายนพดล  ทองนา 
23 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 51 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
24 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 52 นายธีระพล  เกิดเนตร 
25 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 53 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ   
26 นายโยธิน นวลมุสิก 54 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ 
27 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  55 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
28 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 56 Mr.Epie Metuge Pual 
57 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 58 นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์ 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางอรณ์สิริ แก้วปลอด   ลาคลอด 
 2. นางสาวสุธาสิน ีเทพไชย  ลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ผลการประเมินของคณะกรรมการ อนุญาตให้ทางโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเปิดห้องโครงการ
พิเศษ ปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 ห้อง คือ ห้องเรียน M–Sci (วิทย์ – คณิต) ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา          
ปีที่ 1 จ านวนนักเรียน 30 คน และห้องเรียน CEL (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา        
ปีที่ 4 จ านวนนักเรียน 30 คน 
 1.2 ขอขอบคุณรองผู้อ านวยการ คณะครูและบุคลากร ที่ได้ร่วมมือเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
on-site และได้ด าเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมที่วางไว้ได้อย่างดี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 

    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง เรื่องการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3และม.6 ถึงการเตรียมการของฝ่ายวิชาการ 
  รองฯกัญจนา สมชาติ นักเรียน ม.3 และม.6 มีการติว On-line แต่ละสาระได้ท าคลัง
ข้อสอบในรูปแบบของ Google form เพ่ือใช้ในการติว On-line 
  ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล อยากให้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนลองสอบพรีเทสก่อนที่จะสอบ
จริงอย่างไม่เป็นทางการสามารถด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้โดยนักเรียนสามารถลองข้อสอบได้ทุกวิชา
และมีผลคะแนนออกมาได้  
  รองฯกัญจนา สมชาติ ให้แต่ละกลุ่มสาระได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามที่ผู้อ านวยการแนะน า 
เรื่องต่อเนื่อง ส่งปพ.5 ออนไลน์ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ส่งผลการติดตาม หากกลุ่มสาระใดยังไม่เรียบร้อย
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระติดตามช่วยเหลือและส่งผลภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 มอบหมายกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศช่วยดูแลเอกสารของอาจารย์ พอล  
 3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3.2.1 การลงเวลาปฏิบัติงาน 
  รองฯปริวรรต ธงธวัช ขอให้บุคลากรทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงานทุกวัน ตามเวลาปฎิบัติงาน
ปกต ิและมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ  
  3.2.2 การประเมินวิทยฐานะ 
  ขอให้คุณครูทุกท่านรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ส่วนการปฎิบัติงานตามหน้าที่ตามโครงสร้าง          
ทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ขอให้คุณครูรายงานผลกิจกรรมเป็นระยะเพ่ือลดการล่าช้าของกระบวนการ 
 3.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  3.3.1 การดูแลนักเรียนในช่วง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-seil 
  รองฯปริวรรต ธงธวัช จากที่ทางโรงเรียนได้เปิดเรียนออนไซด์ มานั้น ขอขอบคุณทีมงาน
อนามัยครูที่ปรึกษา ครูเวรประจ าวันทุกท่าน ที่ร่วมมือคัดกรองนักเรียนทั้งการตรวจATK และการจัดการเรียน
การสอน และขอให้ทุกท่านจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่คิดว่าส่งผลดีทั้งต่อนักเรียน on-seil และนักเรียน 

On-line การดูแลนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนคุณครูควรที่จะดูแลนักเรียนในห้องเรียน เพ่ือดูแล
ไม่ให้นักเรียนไปท ากิจกรรมที่รวมกลุ่มกันและขอความร่วมมือ คุณครู  ให้อยู่กับนักเรียนตลอดเวลา รวมถึงขอ
ความร่วมมือคุณครูช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนกรณีนักเรียนไม่ได้อยู่ในห้องเรียนให้สวมแมสล้างมือและเว้น
ระยะห่างตลอดเวลา 



  ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล เพ่ิมเติมเรื่องการดูแลเด็ก ขอชื่นชมคุณครูที่ร่วมดูแลนักเรียน
เป็นอย่างดีในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้อ านวยการบุญเลิศได้มอบหมายกลุ่มบริหารทั่วไป               
ท าเกียรติบัตร เพ่ือขอบคุณที่เยี่ยมบ้านครบคัดกรองนักเรียนครบ ซึ่งฝ่ายกิจการนักเรียนก าลังด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือออกเกียรตบิัตรต่อไป 
 3.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  3.4.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน on-sileเต็มรูปแบบตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 
  รองฯกัญจนา สมชาติ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีความพยามจัดการเรียนการสอนโดยทาง
โรงเรียนมีนักเรียนจ านวนสาม 31 ห้องเรียน ก่อนหน้านี้นักเรียนเดินเรียน แต่ด้วยการการแพรร่ะบาดของ โค
วิด-19 การเดินเรียนเป็นความไม่ปลอดภัยของนักเรียนทางฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยฝ่ายอาคารสถานที่  จึง
ด าเนินการจัดห้องเรียนประจ าให้แก่นักเรียน และให้คุณครูผู้สอนได้เดินไปสอนนักเรียนเองในวันที่ 31 -1-2
จะใช้เวลาสามวันในการตรวจATKของนักเรียนม.ต้นทั้งหมด โดยม.ปลายจะเรียนออนไลน์ที่บ้านและวันศุกร์ที่ 
21 มกราคม ให้ครูม.ปลายส ารวจคนที่ตรวจATK แล้วและมีจ านวนกี่คนที่ยังไม่ได้ตรวจATK เพ่ือที่จะเก็บ 
รายละเอียดไว้ส าหรับม.ปลาย  ส าหรับม.ต้น จะเปิดเรียนในวันจันทร์ โดยจะด าเนินการเหมือนเดิมกับ ม.ปลาย
ตามแผนด าเนินการเดิมทุกอย่างและตั้งแต่วันพฤหัสดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนจะคืนนักเรียน เต็ม
รูปแบบ และ ให้ใช้ห้องเรียนตามผังห้องเรียนที่ได้วางไว้ 
  3.4.2 การนิเทศการสอนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี -ชุมพร 
ก าหนดการนิเทศออนไลน์   ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  เวลา 9.30 ถึง 11.00 น 
รับการนิเทศโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาโดย อาจารย์ภัทราภรณ์  ช่างเหล็ก และกลุ่มสาระภาษาไทยโดย อ.
กัญญาภรณ์ การะเกตุ  เป็นผู้รับการนิเทศโดยการเตรียมแผนการสอน 5 ชุด    ในส่วนของโรงเรียนจะท าการ
นิเทศ on-sile ทุกท่านในห้องเรียนตั้งแปลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปโดยผอ.รอง หัวหน้าสาระ และ
หัวหน้าวิชาการโดยมีแบบประเมินให้ประเมินงานเอง 
  3.4.3 การเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเขตพ้ืนที่ต้องการให้ทางโรงเรียนน าคุณครูไปอบรม
พูดคุยเพ่ือรับการนิเทศติดตามที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกช่วงเวลาบ่ายโมง ส่วนที่จะต้องเตรียมความพร้อมคือ             
คุณครูแกนน าไปแต่ละฐาน  เตรียมความพร้อมของตนเอง เพ่ือสอนนักเรียนแกนน าต่อ การฝึกซ้อมนักเรียน
หากมีปัญหาส่วนไหนให้คุณครูมาปรึกษาหาทางแก้ไข และให้ทุกฐานการเรียนรู้ส่งการถอดบทเรียนออกมาส่งที่
คุณครูอมรรัตน์ วิจารณ์ เพ่ือส่งพิมพ์ประกอบการ จัดนิทรรศการต่อ ไปรวมถึงการ ขยายผลไปยังเครือข่าย 
สถานศึกษาต่างๆ หากท่านไหนพร้อมขยายผล ให้เครือข่ายสถานศึกษาให้คุณครูประสานฝ่ายบริหารเพ่ือ
ด าเนินการเรื่องเอกสารหนังสือน้ า อุปกรณ์ และรถต่อไป และสิ่งที่ทุกสาระทุกฐานจะต้องด าเนินการคือ การ
จัดเตรียมนิทรรศการของกลุ่มสาระ ตามแผนและรูปแบบของกลุ่มสาระ 
  ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ฝากครูที่ปรึกษา ม.6 และม.3 ที่ยังไม่ได้มาโรงเรียนให้           
ครูที่ปรึกษาเชิญชวนนักเรียนมาโรงเรียนให้ครบ ส่วน ม.ต้น ให้ครูที่ปรึกษาเชิญชวนให้นักเรียนมาโรงเรียน  
เพ่ือตรวจ ATK เตรียมความพร้อม ด้วยความ สมัครใจของนักเรียน  ส่วนการนิเทศตามโปรแกรมของเขตพ้ืนที่ 
ขอให้คุณครูเตรียมความพร้อมการประเมิน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขอให้คุณครูเตรียมฐานให้พร้อม              
และเรื่องการถอดบทเรียนที่ถูกต้อง และเรื่องของเอกสารต่างๆ เตรียมให้พร้อมรวมถึงการฝึกซ้อมนักเรียนด้วย 
เรื่องการเดินทางไปโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เพ่ือรับฟังพูดคุย นิเทศติดตาม มอบหมาย 
รองฯกัญจนา สมชาติ และอาจารย์อมรรัตน์ วิจารณ์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
  3.4.4  ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งการแก้ตัวของ ม.3 และ ม.6 
ให้คุณครูดูข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการด าเนินการเพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายนักเรียนจบ 100% 
ของโรงเรียน 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  4.1.1 ภาษาต่างประเทศจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงวันตรุษจีนเพ่ือรับรางวัล รวมถึงให้นักเรียน
ร่วมกิจกรรม ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนเพ่ือรับเกียรติบัตรกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมคัดลายมือ  กิจกรรม
ประกวดการ์ดอวยพร กิจกรรมวาดภาพ และชวนเชิญคุณครูทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดสีแดงในวันตรุษจีน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 รองฯปริวรรต ธงธวัช แจ้งในสัปดาห์ที่ ม.ต้น มาโรงเรียนให้คุณครูปฎิบัติตามแผนเดียวกับของ         
ม.ปลาย ส่วนการตรวจ ATK มีแค่จุดเดียวคือใตอ้าคาร 1 และให้คุณครสู ารวจ ม.ต้น แต่ละห้องว่ามีนักเรียนมา        
เรียนกี่คน รวบรวมที่หัวหน้าระดับส่งไปยังรองฯปริวรรต ธงธวัช เพ่ือเช็คจ านวนนักเรียนมาเรียนต่อไป            
และหลังจากตรวจ ATK 100% แล้ว อาทิตย์ถัดไปจะมีการสุ่มตรวจนักเรียนสัปดาห์ละ 5% 

 อ.สาวิตรี รักษาพราหมณ์ แจ้งโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าทางโครงการ ได้ออก        
เกียรติบัตร ให้แก่ครูแกนน า 9 คน ครูทุกท่าน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ปลูกผักพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน ขอความอนุเคราะห์คุณครูกรอกข้อมูลชื่อนักเรียนผู้ปกครองและรายการอ่ืนๆ 

 รองฯปริวรรต บางกอกซอฟต์แวร์มอบระบบถ่ายทอดสดให้กับโรงเรียนห้าเครื่องโดยอยู่ที่ห้อง โสต            
หากใครสนใจ สามารถน าไปใช้งานได้ตามความเหมาะสมโดยติดต่อขอรับได้ที่อาจารย์ขวัญชนก สังข์เทพ 

 อ.จงกล รจนา เสนอให้คุณครูฝึกสอนใหม่ได้พบนักเรียนหน้าเสาธงในวันจันทร์ 

 อ.นันทยา บรรณราช ขอให้คุณครูเข้ากรอกข้อมูลหลังจากการตรวจ ATK ของฝ่ายอนามัยให้ครบถ้วน 
และของนักเรียน ฝากครูประจ าชั้น กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในส่วนของแม่ค้าโรงอาหารได้กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละเพ่ือโรงเรียน         
และขอให้ครูทุกท่านดูแลตัวเอง 
 
ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
               (นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์)   

               ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 
 
 


