
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
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วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน 2565 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน 50 คน 

1 นายบุญเลิศ  ทองชล 27 นายนพดล  ศรีสุข 
2 นางกัญจนา  สมชาต ิ 28 นางสาวสมฤด ี กลับรินทร ์
3 นายปริวรรต  ธงธวัช   29 นางสาวศันสนีย ์ สว่างจนัทร์ 
4 นายสุนทร  เพชรช ู 30 นางสาวสธุาสิน ี เทพไชย 
5 นางสาวอมรรตัน์  วิจารณ์ 31 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
6 นายธีรเทพ  มุกดา 32 นายนราธิป นาเจริญ 
7 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 33 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
8 นางสุภาภรณ ์ ศรีสวัสดิ ์ 34 นางสาวช่อผกา แก้วนิล 
9 นางนริศา บุระชัด 35 นางสาวฐติารีย ์ อินทจันทร ์

10 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 36 นางสาวพันทิวา  คงแย้ม 
11 นางสาวธรีนันท ์ ปานเพชร 37 นางสาววรุณาทิตต์  หนูวงค์ 
12 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 38 นางสาวสโรชา  ทองนุ่น 
13 นายวีรยุทธ   อนุกูล 39 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน 
14 นางธิดารัตน ์ แซ่เลี้ยว 40 นางสาวจฑุาภรณ์  เป้าทอง 
15 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 41 นายพัชรพล รัตนพันธ ์
16 นางสาวสาวิตร ี รักษาพราหมณ ์ 42 นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ ์
17 นางสาวนันทญา  บรรณราช 43 นายกฤษดา เชิญกลาง 
18 นางอรณ์สิร ิ แก้วปลอด 44 นางสาวประภัสรา แก้ววจิิตร 
19 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 45 นายนพดล  ทองนา 
20 นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก 46 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
21 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 47 นายธีระพล  เกิดเนตร 
22 นางสาวคณติา  บ่วงราชบพิตร 48 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
23 นายพีรพงศ ์ ฤทธิเพชร์ 49 นายเกรียงศักดิ ์นิลนิยม 
24 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 50 Mr.Epie Metuge Pual 
25 นางสาวอาทิตยา เกตุแกว้ 51 นางสาวขวัญธดิา  อภิโมทย์ 
26 นายโยธิน  นวลมุสิก   



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวสุกัญญา แก้วมณี  รักษาตัว Covid-19 
 2. นางกมลรัตน์ คะตะโต   ขออนุญาต 
 3. นางจงกล รจนา   ลากิจ 
 4. นางเรณู ผดุงฤกษ์   รักษาตัว Covid-19 
 5. นางสุดา เอ้งฉ้วน   ขออนุญาต 
 6. นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร  ลาคลอด 
 7. นายสมศักดิ์ บัวหนุน   ขออนุญาต 
 8. นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน  ขออนุญาต 
 9. นางกัญญาภรณ์ การะเกด  ขออนุญาต 
 10. นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง ลากิจ 
 11. นายปุณณมา ทองดีเพ็ง  ขออนุญาต 
 12. นางสาวอโณทัย หนักแดง  ขออนุญาต 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. แจ้งค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ ๐๖๕/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 2565 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้     
๑) รองผู้อ านวยการกัญจนา สมชาติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๒) รองผู้อ านวยการปริวรรต ธงธวัช ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยกลุ่มบริหาร
ทั่วไป และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ๓) รองผู้อ านวยการสุกัญญา แก้วมณี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ             
กลุ่มบริหารงานบุคคล   
 2. การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งการเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและได้ขออนุญาตจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายในตามโครงการที่โรงเรียนได้วางแผนไว้จะจัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งทางอ าเภอและ
หน่วยงานสาธารณสุขอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -๑๙ 
มอบหมายให้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษาไปด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 3. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล ทบทวนและสร้างความเข้าใจถึงการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาว่าโรงเรียน      
มีโครงการระดมทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายปี) จ านวน ๑๖๐ บาท/คน/ปี 
  ๒. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๘๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
  ๓. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน ๒๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
  ๔. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ จ านวน ๕,๐๐๐  บาท/คน/ภาคเรียน 
 หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการเงินหรือรองผู้อ านวยการกัญจนา สมชาติ 
และขอให้ครูที่ปรึกษาสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ชัดเจน ถ้านักเรียนคนใดมีความยากล าบากสามารถท าเรื่อง
ยกเว้นได้โดยให้ผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือรับรองและรายงานมาที่โรงเรียนได้ 
 



 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อวันที ่๒๖ พฤษภาคม 2565 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่ม ี- 

 3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

      3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  1. รายงานผลการด าเนินการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ 
 ครูวรุณาทิตต์ หนูวงค์ รายงานการสอบแก้ตัวของนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล               
ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ๑๘๖ คน จ านวน
นักเรียนผ่านแล้ว ๑๑๔ คน จ านวนนักเรียนคงเหลือ ๗๒ คน 
   ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ๙๙ คน จ านวน
นักเรียนผ่านแล้ว ๖๗ คน จ านวนนักเรียนคงเหลือ ๓๒ คน 
   ๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ๔๕ คน จ านวน
นักเรียนผ่านแล้ว ๓๒ คน จ านวนนักเรียนคงเหลือ ๑๓ คน 
   ๑.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ๓๖ คน จ านวน
นักเรียนผ่านแล้ว ๑๙ คน จ านวนนักเรียนคงเหลือ ๑๗ คน 
 ซึ่งงานวัดผลได้จัดนักเรียนที่คาดว่าจะซ้ าชั้นไปสอบแก้ตัวและท างานที่ห้องสมุด โดยมีการจัดเวรให้คุณครู
ไปควบคุมดูแลนักเรียนที่ก าลังสอบแก้ตัว มีนักเรียนผ่านได้เลื่อนชั้นจากเดิมมีทั้งหมด ๒๓ คน มีนักเรียนผ่าน ๕ คน  
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ผ่านอยู่ในช่วงก าลังด าเนินการสอบแก้ตัว  
  2. รายงานผลการจัดท าข้อมูล SAR ๒๕๖๔ และการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษา 
เพื่อการประกันคณุภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าสถานศึกษาทุกโรงเรียนจะต้องจัดท าเล่ม SAR ส่งหน่วยงานต้นสังกัด     
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา มี ๓ มาตรฐาน คือ ๑) คุณภาพของผู้เรียน ๒) กระบวนการบริหารและจัดการ              
๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ขอขอบคุณทีมงานประกันคุณภาพที่ช่วยด าเนิน    
การจนเสร็จสิ้น ส่วนการก าหนดค่าเป้าหมายเนื่องจากโรงเรียนได้ส่งเล่ม SAR ช้ากว่าก าหนดเพราะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่ถึงเป้าที่ก าหนด ท าให้โรงเรียนต้องเปิดสอบแก้ตัวนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน และปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องได้ร้อยละ ๗๕ ต้องได้เกรด ๒ ขึ้นไป 
  3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าขอให้คุณครูจัดท าเอกสารให้เป็นปัจจุบัน สามารถดูตัวอย่างในการ             
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่ครูสโรชา ทองนุ่น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เลือกท า ๑ รายวิชา                
และในรายวิชาอื่นให้ท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยส่งบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกข้อความ
ส่งหน่วยการเรียนรู้แยกกัน 
 
 



  ๔. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจจริตในสถานศึกษา 
 ครูอมรรัตน์  วิจารณ์  แจ้งว่าได้ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม                       
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” ในวันอาทิตย์ ที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕                         
กับรองผู้อ านวยการกัญจนา สมชาติ ในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานผล
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยายังไม่ถูกต้อง การด าเนินการที่ถูกต้องจะต้องก าหนดเป็นรายวิชา แต่โรงเรียนบ้าน            
ตาขุนวิทยาจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม โดยเอาหลักสูตรต้านทุจริตไปบูรณาการใน
รายวิชาต้องได้ ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งจะมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เช่น ป.ป.ช.น้อย,บริษัทสร้างการดี,
ภาพยนตร์สั้น, ส านึกพลเมือง(Project Citizen) เป็นต้น ในภาคเรียนนี้จะด าเนินการในรูปแบบเดิมไปก่อน                 
และภาคเรียนต่อไปจะปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้อง 

 3.2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  ๑. การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดสรรงบประมาณ 
และจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้ทราบอีกครั้งในการสรรจัดงบประมาณ 
  ๒. การจัดท าเอกสารชุดเบิกและการล้างหนี้ตามแผนงาน/โครงการ 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าในสัปดาห์หน้าจะเชิญพัสดุ ๔ ฝ่าย ประชุมเพื่อท าความเข้าใจในการจัดท า
เอกสาร 

 3.2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  1. การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 รองฯ ปริวรรต ธงธวัช แจ้งการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดในรูปแบบ On-site เนื่องจาก
จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจะต้องค านึงถึงมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ท าให้ต้องแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา 
คือ ช่วงเช้า จะเป็นนักเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๔ กลุ่มตอนเช้าจะเป็นนักเรียนเข้าใหม่ ช่วงบ่าย ม.๓ ม.๕ และ  
ม.๖ กลุ่มช่วงบ่ายจะเป็นการพูดคุยการเตรียมความพร้อมในการจบการศึกษา และติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง        
ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบพร้อมค าสั่งในการประชุม PLC ครั้งต่อไป 
  ๒. กิจกรรมไหว้ครูและเลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  รองฯ ปริวรรต ธงธวัช แจ้งว่ากิจกรรมไหว้ครูและเลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕                 
จะจัดในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 3.2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล 

 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าการประเมินเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
มาถึงโรงเรียน เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ธุรการท าหนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๔๔ โรงเรียนเข้าร่วมงาน และใต้อาคาร ๑ 
จะมีการจัดนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนห้องศาสตร์พระราชาจะเป็นการ
น าเสนอผลงานของผู้อ านวยการด้านที่ ๑ และ ๒ และผลงานของกลุ่มบริหาร ๔ ฝ่าย มอบหมายคุณครูอาทิตยา เกตุแก้ว 
ในการประสานเล่มรายงานผลโครงการที่ส่งแล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องยังไม่ลงนามขอให้ลงนามให้เรียบร้อย 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล เชิญชวนคุณครูร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในช่วงเช้าจะมีการตักบาตรบริเวณหน้าอ าเภอบ้านตาขุน และช่วง
เย็นจะมีการถวายพานพุ่ม 
 - รองฯ กัญจนา  สมชาติ เชิญชวนคุณครูร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ นายนิพนธ์ ไสยวงศ์ ณ วัดตาขุน ซึ่งเป็น
ผู้มีอุปการะคุณในการบริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน และคุณย่าของครูจุฬาลักษณ์ หนูหวาน โดยโรงเรียนจะน าพวง
หรีดไปวาง 
 - ครูสาวิตรี รักษาพราหมณ์ แจ้งว่าการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ เลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคม     
จึงขอความอนุเคราะห์คุณครูในการรับนักเรียนเข้าชุมนุมของภาคเรียนนี้ไปก่อน 
 - ครูนริศา บุระชัด แจ้งว่ามีนักเรียนไปสอบแก้ตัวสาย และอ้างกับครูประจ าวิชาว่าไปแก้ ร แต่ไม่ได้ไป             
แก้จริง ฝากครูเวรช่วยก ากับดูแลนักเรียนในเรื่องความสะอาดและความประพฤติ 
 - ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าหากมีนักเรียนไม่มาเรียน หรือติดตามไม่ได้ให้แจ้งชื่อเพื่อที่โรงเรียน
จะประสานไปยังนายอ าเภอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม 
 - ครูพรพณา  ฤทธิ์ชู แจ้งว่าขอความร่วมมือในการท าเอกสารสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ส่งเอกสารอย่างช้า          
วันพุธ เน่ืองจากการเงินต้องเบิกเงินที่ธนาคาร การลงนามการขออนุมัติให้ด าเนินการก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ครูอรณ์สิริ  แก้วปลอด แจ้งว่าการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่  ๑ ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม               
เป็นการเย่ียมบ้านสถานที่จริง และกรอกข้อมูลการเย่ียมบ้านลงในระบบ SCSS  
 
ปิดประชุมเวลา 1๖.๔๐ น. 
 
 
      ลงชื่อ                           ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางสาวช่อผกา   แก้วนิล)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 


