
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

------------------------------------------------------ 
ประธานที่ประชุม นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายบุญเลิศ  ทองชล 29 นายนพดล  ศรีสุข 
2 นายสุนทร  เพชรช ู 30 นางสาวสมฤด ี กลับรินทร ์
3 นางกมลรัตน ์ คะตะโต 31 นางสาวศันสนีย ์ สว่างจนัทร์ 
4 นางจงกล  รจนา 32 นางกัญญาภรณ ์ การะเกต ุ
5 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 33 นางสาวสธุาสิน ี เทพไชย 
6 นางสาวอมรรตัน์  วิจารณ์ 34 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 
7 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 35 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
8 นายธีรเทพ  มุกดา 36 นายนราธิป นาเจริญ 
9 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 37 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 

10 นางสุภาภรณ ์ ศรีสวัสดิ ์ 38 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
11 นางนริศา บุระชัด 39 นางสาวช่อผกา แก้วนิล 
12 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 40 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
13 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 41 นางสาวฐติารีย ์ อินทจันทร ์
14 นายวีรยุทธ   อนุกูล 42 นางสาวพันทิวา  คงแย้ม 
15 นางธิดารัตน ์ แซ่เลี้ยว 43 นางสาววรุณาทิตต ์ หนูวงค์ 
16 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 44 นางสาวสโรชา  ทองนุ่น 
17 นางสาวสาวิตร ี รักษาพราหมณ ์ 45 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน 
18 นางอรณ์สิร ิ แก้วปลอด 46 นางสาวจฑุาภรณ ์ เป้าทอง 
19 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 47 นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ ์
20 นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก 48 นายกฤษดา เชิญกลาง 
21 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 49 นางสาวประภัสรา แก้ววจิิตร 
22 นายสมศักดิ ์ บัวหนุน  50 นายนพดล  ทองนา 
23 นางสาวคณติา  บ่วงราชบพิตร 51 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
24 นายพีรพงศ ์ ฤทธิเพชร์ 52 นายธีระพล  เกิดเนตร 
25 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 53 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
26 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 54 นายเกรียงศักดิ ์นิลนิยม 
27 นายโยธิน  นวลมุสิก 55 Mr.Epie Metuge Pual 
28 นางจุฬาลกัษณ ์ หนูหวาน 56 นางสาวขวัญธดิา  อภิโมทย์ 

 



 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางกัญจนา สมชาติ   ไปราชการ 
 ๒. นายปริวรรต ธงธวัช   ไปราชการ 
 ๓. นางสาวสุกัญญา แก้วมณี  ไปราชการ 
 4. นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร  ลาคลอด 
 5. นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร  ขออนุญาต 
 6. นางสาวนันทญา บรรณราช  ขออนุญาต 
 7. นายพัชรพล รัตนพันธ์   ขออนุญาต 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑. ร้านบัณฑิตบริจาคเงินเพื่อสวัสดิการของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นจ านวนเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท          
โดยข้อมูลย้อนหลังการบริจาคตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นจ านวนเงิน ๕๘๒,๗๓๑ บาท ได้เข้าสวัสดิการและได้ใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ที่สุด การตัดเสื้อลายขอพระราชทานสีส้มซึ่งโรงเรียนตัดให้คณะครูและบุคลากรจ านวน ๗๒ ตัว             
เป็นเงิน ๖๑,๒๐๐ บาท จะใช้เงินส่วนนีใ้นการใช้จ่าย 
 ๒. การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ๑๐ ข้อ ( QUICK POLICY ๒๕๖๕ ) คือ  
  ๑.) การน าพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
  ๒.) การด าเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. การด าเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการด าเนินงานร่วมกับ
สภานักเรียน 
  ๔.) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๕.) การพัฒนาการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 
  ๖.) การด าเนินการพาน้องกลับมาเรียน 
  ๗.) การด าเนินการโรงเรียนคุณภาพ 
  ๘.) การด าเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 
  ๙.) การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET 
  ๑๐.) การด าเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันที ่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่มี – 
 
 
 
 



 

 ๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

      ๓.๒.๑ ครูเวรหน้าประตูตอนเช้า ให้ปฏิบัติหน้าที่เวลา ๐๗.๐๐ น. 

 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งว่าการยืนเวรตอนเช้าควรมาปฏิบัติหน้าที่ ให้ตรงเวลาเนื่องจากการ           
ที่นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วไม่พบครูเวรยืนรับนักเรียน อาจท าให้ผู้ปกครองเกิดความไม่มั่นใจในการดูแล
นักเรียนขณะเดินแถวเข้าโรงเรียน ควรจัดให้ครูเวรหมุนเวียนเพื่อดูแลให้ทั่วถึงและควรยืนรับ-ส่งนักเรียนทั้งในตอน
เช้าและตอนเย็น 

  ๓.๒.๒ แนวทางการแก้ ๐, ร, มส ของนักเรียน 

 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล  แจ้งผลการแก้ตัวส าเร็จมากกว่าปีที่ผ่านมา ข้อมูลตอนนี้จากนักเรียนที่มีผล
การเรียนไม่ผ่านจ านวน ๖๖ คน คงเหลือ ๕๔ คน และนักเรียนที่ไม่ผ่าน ๑ รายวิชา มีจ านวน ๒๑ คน          
คงเหลือ ๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แจ้งแนวทางนโยบายจะท าให้เป็นโรงเรียนปลอด  ๐, ร, มส ,มผ หน้าที่ของ
ครูคือสอนนักเรียนและต้องท าให้นักเรียนผ่านตัวชี้วัด และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอด ๐, ร, มส ท าให้โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดสอบแก้ตัว
เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนปลอด ๐, ร, มส โดยนักเรียนที่ยังไม่ผ่านทางงานวัดผลจะท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมารว่ม
ประชุมในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะขยายเวลาในการสอบแก้ตัวอีก ๑ สัปดาห์ หาก
นักเรียนยังไม่มาแก้ตัวหรือยังแก้ตัวไม่ครบโรงเรียนจะท าค าสั่งให้ครูที่ เกี่ยวข้องและนักเรียนมาแก้ตัวใน
วันหยุดราชการ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๔.๑ การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

  ๔.๑.๑ ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งค าสั่งที่ ๘๖/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
   ๑.) ฝ่ายปฏิคม  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล  แจ้งรูปแบบการจัดเตรียมอาหารขอให้รอประชุมอีกครั้ง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ขออนุมัติ 
   ๒.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอให้ท าหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า โดยประธานในพิธี
เปิดและพิธีปิดควรท าหนังสือเชิญก่อน 
   ๓.) ฝ่ายจัดขบวนพาเหรด  
 ครูสุดา  เอ้งฉ้วน เสนอว่าจะจัดขบวนพาเหรดภายนอกโรงเรียน 
   ๔.) ฝ่ายจัดซื้อเสื้อประจ าสีส าหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าขอขอบคุณครูโยธินในการประสานจัดหาเสื้อประจ าสีครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ครูโยธิน  นวลมุสิก แจ้งว่าตราสัญลักษณ์โรงเรียนจะเป็นแบบพพิมพ์ลาย หากเป็นแบบปักจะต้องเสียค่า
ปักและมีค่าขนส่งเพิ่มเติม 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล  แจ้งว่าขอให้เสื้อมาให้ทันเวลา 
   ๕.)  ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล เสนอว่าควรจัดท าหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.) ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าการประเมินผลควรท าเล่มรายงานให้ทันเวลา 
 



 
  ๔.๑.๒ การลดเวลาเรียนคาบละ ๔๐ นาที 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล เสนอให้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาต
ลดเวลาเรียนคาบละ ๔๐ นาที เริ่มในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ควรปรับเวลาของเสียงสัญญาณเตือนเวลาเรียน
ใหม่ให้ตรงกัน และจัดให้ครูชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ หน้าเสาธงกับนักเรียน ผู้อ านวยการเชิญครูโยธินชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๑.๓ การแบ่งสถานที่ในการฝึกซ้อมกองเชียร์ 
 ครูโยธิน  นวลมุสิก การเข้าสีจะแยกไปตามสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ คือ ๑.) ห้องโสตทัศนศึกษา  
๒.) หอประชุม ๒ สี ๓.) ใต้อาคาร ๑ 
 ครูจงกล  รจนา แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับสถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา 
 ครูโยธิน  นวลมุสิก  แจ้งว่าได้ส ารองพื้นที่ไว้คือโรงอาหาร 
 ครูสุดา  เอ้งฉ้วน แจ้งว่าโรงอาหารไม่เหมาะสม เนื่องจากควบคุมยาก และมีแผงกั้น 
 ครูประเสริฐ  จันทร์ทัน เสนอว่าหากฝนไม่ตกสามารถใช้ลานบริเวณห้องคหกรรมได้ 
 ครูสุดา  เอ้งฉ้วน เสนอว่าหากฝนตกและไม่เพียงอาจจะใช้ห้องโสตทัศนศึกษา  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล เสนอว่าควรให้ครูแต่ละสีจัดประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อย 
 ครูจงกล  รจนา เสนอให้ตัวแทนแต่ละสีจับสลากเพื่อแบ่งสถานที่ของแต่ละสีในวันนี้เลย เพื่อจะได้
ประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าการลดเวลาเรียนควรแจ้งแม่ค้าที่โรงอาหารให้ทราบฝากครูธีรนันทใ์น
การประสาน และตารางเรียนคาบละ ๔๐ ขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งใน Line ให้นักเรียนทราบ 
 ครูโยธิน  นวลมุสิก เชิญครูตัวแทนสีจับสลากสถานที่ในการฝึกซ้อมกองเชียร์ และได้ผลการจับสลากดังนี้  
  - สีเหลือง คือ ลานคหกรรม 
  - สีฟ้า คือ ด้านหน้าในหอประชุม 
  - สีชมพู คือ ด้านหลังในหอประชุม           
  - สีเขียว คือ  ใต้อาคารสมานคุณ 
  ๔.๑.๔ การจัดการแข่งขันกีฬาพิเศษ 
 ครูโยธิน  นวลมุสิก ได้ประชุมกับคณะด าเนินงานจะจัดฟุตบอลระหว่างครูและคนขับรถรับส่งนักเรียน 
ส่วนกีฬาพื้นบ้านจะจัดการแข่งขันชักเย่อ แทนการแข่งขันวิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร เน่ืองจากนักเรียนไม่ได้ฝึกซ้อมจะท าให้
เกิดการบาดเจ็บได้ ขอให้คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชักเย่อ  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าขอให้คุณครูชี้แจงสถานที่ของแต่ละสีให้นักเรียนทราบ หากฝนตก
อนุญาตให้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษาได้ 
  ๔.๑.๕ การขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและขอยืมสิ่งของในการจัดกีฬาสีภายใน 
 ครูประเสริฐ  จันทร์ทัน แจ้งว่าขอให้การสนับสนุนห้างร้านต่าง ๆ ให้โรงเรียนออกเป็นหนังสือเพื่อเป็น
แนวทางเดียวกัน การยืมส่งของต่าง ๆ ขอให้คุณครูดูแลเมื่อยืมแล้วควรคืนให้ครบ  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าการท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์หากนักเรียนมีความประสงค์ที่
จะขอให้ประสานกับธุรการในจัดท าหนังสือและควรท าหนังสือขอบคุณด้วย ฝ่ายกองกลางควรเน้นย้ าไม่ให้นักเรียน
ขอความอนุเคราะห์ซ้อนกัน หากผู้ประกอบการร้านค้าเต็มใจก็สามารถท าได้ การยืมของในแต่คณะสีต้องผ่านครู
ประจ าสีก่อนจะต้องแนบบันทึกการขอยืมเมื่อยืมแล้วต้องคืนให้เรียบร้อย 
 ครูสุดา  เอ้งฉ้วน สอบถามเรื่องกลอง 
 ครูวีรยุทธ   อนุกูล  แจ้งว่าได้จัดกลองผ้าให้สีละ ๑ ใบ ส่วนกลองชุดใหน้ักเรียนจัดหาเอง 
 
 
 



 
  ๔.๑.๖ ความปลอดภัย 
 ครูโยธิน  นวลมุสิก แจ้งว่ามีนักเรียนภายนอกเข้ามาด้านหลังห้องน้ าเนื่องจากลวดกั้นหย่อน ครูชายอาจ
ดูแลไม่ทั่วถึงหรือติดภาระสอน 
  ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งว่าแนวปฏิบัติจะเชิญประชุมอีกครั้ง ฝากฝ่ายกิจการนักเรียนดูแล
ติดตามความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  

 ๑. การร่วมท าบุญกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ ที่พักสงฆ์ดอนไม้แดง หมู่ที่  ๑ ต าบลเขาวง                  
อ าเภอบ้านตาขุน ยอดท าบุญจ านวน ๗,๕๘๐ บาท โดยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้จัดนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน ๒๐ นาย 

 ๒. ครูจงกล  รจนา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ หากคุณครูท่านใดสนใจจะน าเอกสารแนบไว้ในแฟ้มที่โต๊ะลงชื่อปฏิบัติงาน 
 ๓. การติดป้ายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประสานให้ครูขวัญชนกจัดท าสื่อลงเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 ๔. การติดตามนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนเพิ่มเติม 
 ครูกมลรัตน์  คะตะโต แจ้งว่ามีเรียนชื่อณัฐวุฒิ  เพชรมณี ไม่เข้าเรียนฝากครูที่ปรึกษาติดตาม รายชื่ออาจ
ตกหล่น 
 ครูกัญญาภรณ์ การะเกตุ แจ้งว่านักเรียนเพิ่งมาโรงเรียนได้ประสานขอรับงานจากครูประจ าวิชา  
 ครูสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ แจ้งว่าขอฝากติดตามนายรัตนชัย แสงดี 
 ครูนริศา บุระชัด แจ้งว่านักเรียนระดับชั้น ม.ต้น มีนักเรียนที่มีปัญหามากที่สุด คือ ทักษิณ ,ชัชพิสิฐ และ
ระดับชั้น ม.ปลายคือ รัตนชัย , ณ ตะวัน , ณัฐวุฒิ 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล เสนอว่าควรให้ครูที่ปรึกษาเน้นย้ าและติดตาม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 
 

      ลงชื่อ                           ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางสาวช่อผกา   แก้วนิล)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 

 


