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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. นางสาวสุธาสินี เทพไชย  ลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ขอบคุณคณะคุณครู และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน On-site ตั้งแต่วันที่ 24 
มกราคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ศึกษาแผนเผชิญเหตุตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา 
 1.2 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ O-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ให้ด าเนินการตรวจ ATK             
ของนักเรียนและของครูที่จะไปเป็นกรรมการคุมสอบโรงเรียนอ่ืน และท่ีเป็นกรรมการกลางของโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 

    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  3.1.1 กิจกรรมวันตรุษจีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการสอบ O-net มีการติวเข้ม              
ให้กับนักเรียน  
 3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  3.2.1 ทบทวนแผนเผชิญเหตุตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19           
ของสถานศึกษา 
  รองฯปริวรรต ธงธวัช แจ้งทางโรงเรียนได้ท าแผนเผชิญเหตุเป็นรูปเล่ม ซึ่งทางผู้อ านวยการ        
ได้แชร์ให้คุณครูได้ดูอยู่เป็นระยะ เนื่องจากเปิดเรียนมาเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว และเจอเคสมาเป็นระยะๆ ซึ่งเคส
ต่างๆไม่ได้ติดมาจากโรงเรียนแต่เกิดจากนักเรียนติดมาจากที่บ้าน ทุกเคสเราใช้กระบวนการตามแผนเผชิญเหตุ
ทุกอย่างซึ่งทางโรงเรียนยังสามารถควบคุมได้ ในการเปิดเรียน On-site ที่ผ่านมาทางโรงเรียนปฏิบัติตาม
มาตรการหลักมาตลอด กรณีพบผู้ติดเชื้อยืนยันคือนักเรียนตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกจะส่งต่อให้โรงพยาบาล
ตรวจเพ่ือยืนยันผลตรวจจากโรงพยาบาล ถึงจะยืนยันผลว่าติดเชื้อได้ ในกรณีนักเรียนมีความเสี่ยงสูงให้นักเรียน
คนนั้นงดเรียน On-site เป็นเวลา 10 วัน และตรวจหาเชื้อตามแนวทางกรณีเสียงต่ าให้ไปสังเกตอาการที่บ้าน
อย่างน้อย 5 วันและตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้ง ในส่วนของสถานศึกษาห้องเรียนที่พบเชื้อให้ปิดห้องท าความ
สะอาดเป็นเวลา 3 วัน โดยงานอนามัยจะไปพ่นยาฆ่าเชื้อที่ห้องเรียน ส่วนห้องเรียนอ่ืนๆให้เรียนตามปกติ           
โดยนักเรียนทุกคนจะต้องประเมิน ความเสี่ยงผ่าน ไทยเซฟไทย กรณีมีความเสี่ยงสูงก็จะส่งตรวจ ATK ต่อไป 
และนักเรียนห้องอ่ืนๆยังสามารถเรียนได้ตามปกติ  
  อาจารย์นันทญา บรรณราช จากการท างานปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ
ระหว่างคุณครูกับนักเรียน และปัญหาการป้องกันตัวที่ลดลงของนักเรียน ขณะนี้การท างานเริ่มลงตัวมากขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 อ.อมรรัตน์ วิจารณ์ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือ            
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และแจ้ง
รายละเอียดในค าสั่งปฏิบัติงาน 



 รองฯกัญจนา สมชาติ ขอขอบคุณทุกกลุ่มสาระก าลังด าเนินการฝึกนักเรียนและด าเนินการขับเคลื่อนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอน าเสนอ roadmap ตัวใหม่ที่ได้รับทราบมาจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกที่ผ่านมา ส่วนของความ
คืบหน้าคือ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการท าหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่างๆแล้ว ส่วนภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมจัด
นิทรรศการ มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนรัชชประภา และกศน.บ้านตาขุน  โรงเรียนตาขุน             
และภูมิปัญญาท้องถิ่นป้าศรีปลาส้ม  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งหากต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในค าสั่ง ให้ติดต่อมายัง อาจารย์อมรรัตน์  
วิจารณ์ และฝากติดตามแขกที่จะมาร่วมงานว่าเข้าร่วมได้กี่คน เพ่ือการเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง          
และกรณีนักเรียนแกนน าถูกกักตัวให้เตรียมแผนส ารองเอาไว้ เรื่องความสะอาดของพ้ืนที่ต่างๆในโรงเรียน         
ให้เริ่มด าเนินการเตรียมความพร้อมได้เลย  
 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งการใช้งบประมาณของกลุ่มสาระฯให้แต่ละกลุ่มสามารถเขียนขออนุมัติ          
ให้เรียบร้อย ถึงจะด าเนินการซื้อและจัดท าเอกสารต่อไป 
 อ.พรพณา ฤทธิ์ชู สอบถามกรณีกลุ่มสาระฯเขียนขออนุมัติมาแล้วบางรายการไม่สามารถเครดิตสินค้าได้ 
จะสามารถให้กลุ่มสาระ ยืมเงนิตามโครงการเพ่ือซื้อของได้หรือไม่ 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ให้ประสานกับ รองฯกัญจนา สมชาติ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 อ.สมศักดิ์ บัวหนุน แจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (M-sci) ม.1 มี
นักเรียนมาสมัครทั้งหมด 39 คน และจะสอบพรีเทสในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และนักเรียนม.3 เดิมที่
สมัครรอบโควตารวมทั้งสามแผนการเรียนรู้จ านวน 55 คน โดยพิจารณาในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ปิดประชุมเวลา 16.50 น. 
 
 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
               (นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์)   

               ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 
 
 
 


