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ประธานที่ประชุม นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

 ครูและบุคลากร จ านวน 60 คน 

1 นายบุญเลิศ ทองชล 25 นางสาวกฤติมา  แสงทองลว้น 
2 นางกญัจนา  สมชาติ 26 นางสาวอาทิตยา  เกตุแกว้ 
3 นายปริวรรต ธงธวชั 27 นางจุฬาลกัษณ์  หนูหวาน 
4 นายสุนทร  เพชรชู 28 นายนพดล  ศรีสุข 
5 นางกมลรัตน์  คะตะโต 29 นางสาวสมฤดี  กลบัรินทร์ 
6 นางจงกล  รจนา 30 นางสาวศนัสนีย ์ สวา่งจนัทร์ 
7 นางเรณู  ผดุงฤกษ ์ 31 นางกญัญาภรณ์ การะเกตุ 
8 นางสาวอมรรัตน์  วจิารณ์ 32 นางสาววภิาวรรณ  ขนัพระแสง 
9 นางสุดา เอง้ฉ้วน 33 นางสาวสุธาสินี เทพไชย 

10 นายธีรเทพ  มุกดา 34 นางสาวณิชาภทัร หนูพรหม 
11 นางสุภาพร  พฒันรักษา 35 นายนราธิป นาเจริญ 
12 นางสุภาภรณ์  ศรีสวสัด์ิ 36 นายปุณณมา ทองดีเพง็ 
13 นางนริศา บุระชดั 37 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
14 นางสาวก่ิงดาว  ช่วยชนะ 38 นางสาวอโณทยั หนกัแดง 
15 นางสาวปริฉตัร์  จนัทร์หอม 39 นางสาวฐิตารีย ์อินทจนัทร์ 
16 นางสาวธีรนนัท ์ ปานเพชร 40 นางสาวพนัทิวา คงแยม้ 
17 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 41 นางสาววรุณาทิตต ์หนูวงค ์
18 นายวรียทุธ   อนุกูล 42 นางสาวสโรชา ทองนุ่น 
19 นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว 43 นางสาววราวรรณ พฒัน์จีน 
20 นายประเสริฐ  จนัทร์ทนั 44 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
21 นางสาวสาวติรี  รักษาพราหมณ์ 45 นายพชัรพล รัตนพนัธ์ 
22 นางสาวนนัทญา  บรรณราช 46 นายนพดล  ทองนา 
23 นางสาวขวญัชนก สังขเ์ทพ 47 วา่ท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ์  สีด า 
24 นางอรณ์สิริ  แกว้ปลอด 48 นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ 



49 นางสาวภทัราพร ช่างเหล็ก 56 นายธีระพล  เกิดเนตร 
50 นางพรพณา  ฤทธ์ิชู 57 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ   
51 นายโยธิน นวลมุสิก 58 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย ์
52 นายสมศกัด์ิ  บวัหนุน  59 นางสาวศรีสุดา แกว้สุข 
53 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 60 Mr.Epie Metuge Pual 
54 นายพีรพงศ ์ ฤทธิเพชร์ 61 นางสาวขวญัธิดา  อภิโมทย ์
55 นายเกรียงศกัด์ิ นิลนิยม   

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 - ไม่มี - 

เร่ิมประชุมเวลา 15.10 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 1.1 ขอแสดงความยนิดีกบั คุณครูอรณ์สิริ แกว้ปลอด ในโอกาสคลอดบุตร 

 1.2 ขอบคุณตวัแทนคุณครูน านักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเปิดฟาร์มภูตะวนัควายงาม และน ามาสู่การ
ไดรั้บทุนการศึกษาสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาของโรงเรียน 

 1.3 ขอบคุณผูบ้ริหารและตวัแทนคุณครูร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตรถวายเป็นพระราชกุศลนอ้มร าลึก
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2564 

 1.4 แจง้ค าสั่งมอบหมายรองผูอ้  านวยการ ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามค าสั่ง ท่ี 121/2564 ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2564  
   1. นางกญัจนา สมชาติ ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
   รับผดิชอบ 1. รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ  
        2. รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

  2. นายปริวรรต ธงธวชั ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
   รับผดิชอบ 1. รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  
        2. รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 1.5 แจง้ค าสั่งหวัหนา้กลุ่มบริหารงาน ตามค าสั่งท่ี 120/2564 ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 

   1. นายสุนทร เพชรชู   หวัหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
  2. นางจงกล รจนา   หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  3. นายประเสริฐ จนัทร์ทนั  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป  
  4. นางสาวปริฉตัร์ จนัทร์หอม  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 



1.6 เน่ืองจาก อาจารย์สัญญา  เจริญ ได้เกษียณอายุราชการ ทางโรงเรียนจึงพิจารณาให้อาจารย์
ประเสริฐ จนัทร์ทนั  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในต าแหน่งตวัแทนครู 

 1.7 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนัพระบรมราชนก กบั โรงเรียนบา้นตาขนุ
วิทยา เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู ้อ  านวยการบุญเลิศ ทองชล               
อาจารยป์ระเสริฐ จนัทร์ทนั และนางสาวศุภิสรา รักบ ารุง นกัเรียนชั้น ม.6/4 เขา้ร่วม 

 1.8 งบประมาณท่ีของบ ปี 2566 
  1. แบบค าขอครุภณัฑ์ 
   - จอโปรเจกเตอร์ 33,600 บาท 
   - จอรับภาพ 24,300 บาท 
   - โทรทศัน์สี 65 น้ิว 27,700 บาท 

  รวม ขอครุภัณฑ์ 85,600 บาท 

  2. แบบค าขอส่ิงก่อสร้าง  

   - ปรับปรุงลานคอนกรีตหนา้อาคาร 1 และปรับปรุงบา้นพกัครู 65/6  
รวม 440,000 บาท  
   - ส่ิงก่อสร้างใหม่ โรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ท่ีนัง่ 7,243,000 บาท 
  3. ผลการประเมิน ITA (ประเมินความโปร่งใสออนไลน์) 

ผูอ้  านวยการบุญเลิศ ทองชล ขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีร่วมมือกนัท าเร่ืองน้ีจนส าเร็จตามเป้าหมายท่ี           
วางไว ้โดยตั้งเป้าหมายไวคื้อ 95% หรือร้อยละ 95 และผลท่ีไดคื้อ 95.23 รวมทั้งขอบคุณตวัแทนสถานศึกษา 
ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนร้านคา้ท่ีร่วมประเมินในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 14 เม่ือวนัที ่18 พฤศจิกายน 2564 

 มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 ข้อมูลนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน ประจ าวนัท่ี 1-3 ธันวาคม 2564  (สัปดาห์ท่ี1) เข้าเรียน 72.03%               
ไม่เขา้เรียน 27.97%  รองฯกญัจนา สมชาติ ขอให้คุณครูท่ีปรึกษาแสดงร่องรอยหลกัฐานการติดตามนกัเรียนท่ี
ไม่เขา้เรียน โดยท าเป็นบนัทึกขอ้ความและแจง้ผลการติดตามเป็นรายบุคคล เพื่อท่ีจะช่วยเหลือและติดตาม
นกัเรียนต่อไป และขอใหค้รูผูส้อนใชดุ้ลพินิจในการใหเ้วลาเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนออนไลน์ดว้ย  

3.2 การด าเนินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินแต่ละต าเหน่ง ทางโรงเรียนไดส่้งตวัแทนครู            
กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงานบุคคล ไปอบรมเม่ือวนัท่ี 4 - 5 ธันวาคม 2564 เพื่อท่ีจะเป็นตวัแทนมาให้ความรู้            
ในกลุ่มสาระและครูในโรงเรียน เพื่อเป็นการตระหนักและสร้างความเข้าใจให้ครูได้เข้าใจตามระเบียบ
หลกัเกณฑแ์นวปฏิบติั เหตุท่ีตอ้งท ามีอยู ่3 ประการ คือ 



 1. เพื่อทรงไวซ่ึ้งวทิยฐานะเดิม 

 2. เพื่อใชใ้นการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 3. เพื่อใชใ้นการเล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 

 ซ่ึงวทิยฐานะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัตอ้งรักษาไวโ้ดยการปฏิบติัตาม วPA และส่วนของ ผูอ้  านวยการตอ้งท า
ขอ้ตกลงกบัผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา นายสมบูรณ์ เรืองแกว้ ให้นโยบาย การพฒันาการจดัการเรียนรู้
ดา้นความคิดขั้นสูง คือ เร่ืองการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน จึงตอ้งท า MOU กบั 
ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาพื้นท่ี  ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาท า MOU กบั สพฐ. ดา้นการคิดขั้นสูง
ของนกัเรียนลงไปสู่ผูเ้รียนโดยตรง ในส่วนของโรงเรียนครูก็จะตอ้งท าขอ้ตกลงกบัผูอ้  านวยการ และมีการ
ประเมินตามขอ้ตกลงนั้นๆ โดยเร่ิมตน้ปีงบประมาณ 2564 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 
2565   

-หลกัเกณฑ์และวธีิประเมินต าแหน่งวทิยฐานะ  

มี 4 ส่วน 1.หลกัการและวธีิด าเนินการ วธีิการประเมิน 
  2. การจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน วPA 
  3. การประเมินผลการพฒันาตามขอ้ตกลง 
  4. การประเมินเพื่อเล่ือนวทิยฐานะของแต่ละคน  

อ.จงกล รจนา การท าขอ้ตกลงเป็น วPA ก่อนหนา้น้ีเป็น MOU ตอนน้ีเป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน
ซ่ึงแบบฟอร์มของแต่ละละคนจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวทิยฐานะของแต่ละคน คนท่ียงัไม่มีวทิยฐานะสามารถ
ดูไดใ้นคู่มือหนา้ท่ี 46 วทิยฐานะช านาญการสามารถดูไดท่ี้หนา้ 51 ช านาญการพิเศษ หนา้ 56 ตามคู่มือ และให้
หวัหนา้กลุ่มสาระไดเ้ป็นแกนน าของสาระตนเองและใหศึ้กษาแบบฟอร์มของตนเองให้เขา้ใจ  

อ. สุดา เอง้ฉว้น ช้ีแจงในส่วนท่ีตอ้งท า มี 2 ส่วน คือ 1.ส่วนพฒันางานตามมาตรฐานต าแหน่ง มี 2 หวัขอ้ คือ 
  1. ภาระงาน คือ มีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ ก าหนด คือ 
  1.1 มีชัว่โมงสอนตามตารางสอน 
  1.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  

- งานสร้างหรือพฒันาหลกัสูตร 
- งานออกแบบหน่วยจดัการเรียนรู้ 
- งานจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
- งานออกแบบการวดัผลประเมินผล 
- งานเขา้ร่วมชุมชนเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
- งานวจิยัในชั้นเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.3 งานพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 



                ทุกคนท่ีมีงานท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถน ามาใชไ้ดห้มด 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ 

   -หวัหนา้โครงการ 
   -หวัหนา้กิจกรรม 
   -โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 งานตามมาตรฐานต าแหน่งครู  
 เป็นงานตามรายวชิาของตนเอง /ผลลพัธ์/ตวัช้ีวดั 
ส่วนท่ี 2 ขอ้ตกลงในการพฒันางาน  
 ครูผูช่้วยท าของครู ค.ศ 1 
 ครู ค.ศ 1 ท าของ ครู ค.ศ 2 

ครู ค.ศ 2 ท าของ ครู ค.ศ 3 
ครู ค.ศ 3 ท าของ ครู ค.ศ 4  

อ.จงกล รจนา ใหค้รูทุกท่านศึกษาคู่มือเก่ียวกบัของตนเอง และตอ้งออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หรือโครงการ
สอน  
 ต าแหน่งท่ีไม่มีวทิยฐานะ  = ปรับประยกุต ์
 ต าแหน่งช านาญการ  = แกไ้ขปัญหา  
 ช านาญการพิเศษ = ริเร่ิมคิดคน้พฒันา  
 เช่ียวชาญ = คิดคน้ปรับเปล่ียน 

 โดยการนดัท าจะนดัในวนัหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน และให้ครูเตรียมขอ้มูลของ
ตนเองมาก่อนดว้ยเพื่อท่ีจะไดส้ะดวกต่อการท า และเวลาท่ีคิดชัว่โมงการสอนท าเป็นขอ้ตกลงเพื่อเพิ่มเงินเดือน 
จะเป็นวิชาพื้นฐานก็ไดเ้พิ่มเติมก็ได ้ แต่ถา้ท าเพื่อเล่ือนวิทยฐานะตอ้งเป็นวิชาพื้นฐาน และ12ชัว่โมง (ชัว่โมง/
นาที )  ไม่ใช่คาบ ส่วนวนัท่ีจะนดัท า ยนืยนัอีกคร้ัง 

ผูอ้  านวยการบุญเลิศ ทองชล เน้นย  ้าให้ครูทุกท่านท าให้เสร็จในเดือนธันวาคมน้ี ส่วนวนัท่ี ผอ. 
สามารถลงยอ้นหลงัใหไ้ด ้ขอใหคุ้ณครูเปิดรับและศึกษาของตนเองใหค้รบวา่ตอ้งท าส่วนไหนบา้งการก าหนด
ภาระงานใหฝ่้ายวชิาการและฝ่ายบุคคลร่วมกนัร่างและเสนอให ้ผอ. ลงนาม โดยใช ้ภาคเรียนท่ี 2/64 และ 1/65 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา  

 4.1 การประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

มีแบบฟอร์มให้นกัเรียนท าแบบประเมินการเรียนการสอน ของคุณครูทุกท่านในภาคเรียนท่ี 1 ท่ีผา่น
มา (แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของการจดักิจกรรมการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนบา้นตาขุน
วิทยา ปีการศึกษา 1/64)  รองฯ กญัจนา  สมชาติ  ในปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนจะมีการนิเทศเชิงรุกเพื่อพฒันา
คุณภาพของนกัเรียนใหมี้คุณภาพมากข้ึน ในภาคเรียนท่ี 1/64 มีการสุ่ม ภาคเรียนท่ี 2 มีการประเมิน 2 คร้ัง   



 
1. หลงัจากท่ีสอบกลางภาค  
2. หลงัจากสอบปลายภาค เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการรายงานผลต่างๆ  
ผูอ้  านวยการบุญเลิศ ทองชล เสริมในการประเมินความพอใจในการพฒันางานต่อไป ภาคเรียนท่ี 2   

ให้วิชาการส่งลิงค์ให้ครูผูส้อน เพื่อให้ครูผูส้อนส่งต่อให้นักเรียนท่ีสอน เคร่ืองมือตวัน้ีครูผูส้อนสามารถ
น าไปใชเ้องหรือน าไปพฒันาเป็นของตนเอง หรือพฒันางานของตวัเองได ้

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ  

ฝ่ายกิจการ การเยีย่มบา้นออนไลน์  
- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (การเยี่ยมบ้านออนไลน์) ส่วนท่ีครูต้องท า คือ 1. เยี่ยมบ้าน                       

2.EQ   3.SDQ  โดยการประเมิน SDQ จะแบ่งเป็น ครู ผู ้ปกครอง และนักเรียน การเยี่ยมบ้านเป้าหมาย คือ                              
เดือน มกราคม 2565 ต้องครบ 100% ส่ิงท่ีประกอบการเยี่ยมบ้านคือรูปภาพ ในรูปภาพประกอบด้วย นักเรียน  
ผูป้กครอง ครู บนัทึกภาพหนา้จอไวเ้พิ่มขอ้มูลภาพลงไปในการเยีย่มบา้น โดยทางฝ่ายกิจการนกัเรียนจะมีการติดตาม
ผลเป็นระยะและสามารถรายงานผลไดจ้นถึงเดือน มกราคม 2565  

รองฯปริวรรต ธงธวชั  ใหห้วัหนา้ระดบัประชุมติดตามวางแผนการเยีย่มบา้นใหค้รบ 100% 

 

ปิดประชุมเวลา 17.05 น. 
 

      ลงช่ือ                            ผูบ้นัทึกการประชุม 
               (นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย)์    

               ลงช่ือ                             ผูต้รวจสอบบนัทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา 
 

 


