
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
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วันพฤหัสบดี ที่ ๒3 มถิุนายน 2565 
ณ ห้องโสตทศันศกึษา 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน 60 คน 

1 นายบุญเลิศ  ทองชล 31 นายโยธิน  นวลมุสิก 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 32 นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน 
3 นายปริวรรต  ธงธวัช   33 นายนพดล  ศรีสุข 
4 นางสาวสุกัญญา แก้วมณี 34 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
5 นายสุนทร  เพชรชู 35 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
6 นางกมลรัตน์  คะตะโต 36 นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ 
7 นางจงกล  รจนา 37 นางสาวสุธาสิน ี เทพไชย 
8 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 38 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 
9 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 39 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 

10 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 40 นายนราธิป นาเจริญ 
11 นายธีรเทพ  มุกดา 41 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
12 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 42 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
13 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์ 43 นางสาวช่อผกา แก้วนิล 
14 นางนริศา บุระชัด 44 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
15 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 45 นางสาวฐิตารีย์  อินทจันทร์ 
16 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 46 นางสาวพันทิวา  คงแย้ม 
17 นายวีรยุทธ   อนุกูล 47 นางสาววรุณาทิตต์  หนูวงค์ 
18 นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว 48 นางสาวสโรชา  ทองนุ่น 
19 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 49 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน 
20 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ ์ 50 นางสาวจุฑาภรณ์  เป้าทอง 
21 นางสาวนันทญา  บรรณราช 51 นายพัชรพล รัตนพันธ์ 
22 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 52 นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ ์
23 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 53 นายกฤษดา เชิญกลาง 
24 นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก 54 นางสาวประภัสรา แก้ววิจิตร 
25 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 55 นายนพดล  ทองนา 
26 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  56 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
27 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 57 นายธีระพล  เกิดเนตร 



28 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 58 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
29 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 59 Mr.Epie Metuge Pual 
30 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 60 นางสาวขวัญธิดา  อภิโมทย ์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ขออนุญาต 
 2. นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร  ลาคลอด 
 3. นางสาวศรีสุดา แก้วสุข  รักษาตัว Covid-19 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการรับการประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกท่านน าความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในโอกาสต่อไป 
 2. ขอบคุณคณะครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมวันไหว้ครูได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๕ และขอให้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาในโอกาสต่อไป  
 3. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน และขอให้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาในโอกาสต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 2565 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่มี - 

 3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

      3.2.1 แจ้งค าสั่ง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ ๐๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  ๑) ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งค าสั่งให้คณะครูและบุคลากรได้ทราบในที่ประชุมถือเป็น
ระเบียบทางราชการ โดยแจ้งรายชื่อหัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานมี
การจัดประชุมคณะท างานตามแผนงานต่าง ๆ และขอให้มีการท าเป็นเอกสารบันทึกการประชุมให้ผู้อ านวยการลง
นามรับทราบการประชุม  

  ๒) ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แสดงข้อคิดเห็นในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ 

   ๒.๑) สารสมานคุณ งานแนะแนว ข้อมูลการศึกษาต่อขอให้เพ่ิมเติมชื่อคณะของนักเรียน
ลงในเอกสารสารสมานคุณ และนักเรียน ๕ ล าดับสูงสุด ควรเป็นนักเรียนที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป  

 

 



   ๒.๒) งานกิจกรรมกีฬาและกรีฑา ขอให้ด าเนินการท าเอกสารขออนุญาตผู้ปกครองให้
เรียบร้อยตามล าดับขั้นตอน หากออกนอกจังหวัดต้องขออนุญาตถึงผู้อ านวยการเขตพ้ืนการศึกษาและเมื่อด าเนิน
กิจกรรมเสร็จแล้วให้ด าเนินการรายงานผลด้วย และการแข่งขันบางรายการต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ
เนื่องจากต้องค านึงในเรื่องความปลอดภัยเป็นส าคัญ  

   ๒.๓ งานสารสนเทศบริหารวิชาการ ควรมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ออกมาในแต่ละ             
ภาคเรียน 

   ๒.๔ งานสารบรรณโรงเรียน การเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือราชการควรจัดเก็บไว้ใน
แฟ้มเอกสารโดยงานเอกสารค าสั่งต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายควรมีเก็บไว้ที่ธุรการเพ่ือง่ายต่อการค้นหา และขอให้มีการ
เก็บรวบรวมเอกสารหนังสือเข้าต่าง ๆ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกคนเปิดอ่านได้ตลอด 

   ๒.๕ งานสถิติและรายงาน เช่น สถิติการลา มาสาย  สถิติการอบรม และสถิติการอบรม
ขอให้กลุ่มบริหารงานบุคคลตรวจสอบข้อมูลการอบรมหากมีคุณครูท่านใดยังไม่มีการอบรมขอให้ อบรมให้ครบ   
ฝากท่านรองฯสุกัญญา   แก้วมณี ในการตรวจสอบข้อมูล 

   ๒.๖ งานประสานงานส่วนราชการและองค์กร หากมีเรื่องใดที่ประสานงานไม่ได้ขอให้
ปรึกษารองผู้อ านวยโรงเรียนก่อน 

   ๒.๗ งานจ้างครูและบุคลากร อนุญาตให้จ้างครูต าแหน่งครูดนตรีได้ เนื่องจากโรงเรียนมี
คุณครูลาออก ๒ ท่าน และอัตราก าลังในรายวิชาดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  

   ๒.๘ งานประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ขอให้มีการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ครูได้มีการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น หากครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นผลที่เกิดจะส่งผลต่อนักเรียนและโรงเรียน 

   ๒.๙ งานสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจและสอบถามทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยให้ครูสะท้อนว่ามีความต้องการอะไร ซ่ึงทางโรงเรียนไดม้อบขวัญ
และก าลังใจ คือ เสื้อวันไหว้ครู และยังมีการจัดเลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงการไปร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพต่าง ๆ  

   ๒.๑๐ งานกลั่นกรองเอกสารเพื่อประเมินวิทยฐานะ ครูท่านใดท่ีจะประเมินเพ่ือขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสามารถปรึกษาและสามารถเลือกครูในคณะท างานในการกลั่นกรองเอกสารได้ 

   ๒.๑๑ งานเทิดทูนสถาบัน ฝากท่านรองฯสุกัญญา ในการจัดครูในกลุ่มงานร่วมกิจกรรม
ภายนอก 

   ๒.๑๒ งานหัวหน้าระดับ ขอให้มีการจัดประชุมและมีการท าเอกสารรายงานการประชุม
ทุกครั้ง 

   ๒.๑๓ งานเวรยามและความปลอดภัย ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดหาห้องเวรกลางคืน 

   ๒.๑๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตย ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย 
มอบหมายผู้รับผิดชอบประกาศชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนอย่างเป็นทางการและควรมีการมอบ             
ช่อดอกไม้เพ่ือเป็นเกียรติ และในการจัดท าห้องสภานักเรียนฝ่ายบริหารจะประชุมอีกครั้ง 

 ครูสุดา เอ้งฉ้วน เสนอว่าควรจัดให้มีคณะกรรมการสภาห้องเรียนละ ๒-๓ คน  เพ่ือร่วมประชุม และจะ
จัดหาผู้สนับสนุนเพื่อตัดสูทให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน เนื่องจากจ านวนสูทที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งว่าหากมีความจ าเป็นในการจัดท าสูทให้กับสภานักเรียนนั้นให้ท า
โครงการเพ่ือของบประมาณและเสนอมาเป็นล าดับขั้น  



   ๒.๑๕ งานอนามัยโรงเรียน ฝากให้ดูแลยาในตู้ และชุดตรวจ ATK  ให้มีการจัดตรวจ
เฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

   ๒.๑๖ งานเครือข่ายผู้ปกครอง ขอให้มีการประกาศรายชื่อประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
ของโรงเรียน และขอให้ด าเนินการจัดประชุมต่อไป 

   ๒.๑๗ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ขอเน้นย้ าให้นักเรียนเข้าใช้งานให้
คุ้มค่าเนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์เป็นระบบเช่า  ฝากครูรายวิชาอ่ืน ๆ สามารถน านักเรียนเข้ามาจัดการเรียนการ
สอนได้โดยดูตารางการใช้ห้อง 

   ๒.๑๘ งานโสตทัศนศึกษา ฝากดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน 

   ๒.๑๙ งานประสานสัมพันธ์ชุมชน หากด าเนินกิจกรรมแล้วขอให้มีการรายงานการ
ด าเนินงานให้เรียบร้อย 

   ๒.๒๐ งานประชาสัมพันธ์ ฝากครูธีรเทพด าเนินการประชุมคณะท างาน และเน้นย้ าว่า
สารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหากจบกิจกรรมแล้วควรด าเนินการทันทีในวันดังกล่าวที่จัดกิจกรรม หรืออาจจะ
จัดท าข้อความเตรียมไว้ก่อนและเมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จสามารถน ารูปภาพมาใส่ได้เลย และต้องมีการกลั่นกรอง
ข้อความต่าง ๆ โดยเฉพาะรายชื่อและการวางภาพถ่ายให้ถูกต้อง 

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งว่าสารประชาสัมพันธ์ก็คือจดหมายข่าวของโรงเรียนที่ทุก ๆ โรงเรียนเมื่อจัด
กิจกรรมแล้วจะต้องเผยแพร่ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยขอให้ส่งมาให้ผู้บริหารกลั่นกรองการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ โดยยึดองค์ประกอบว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ 

   ๒.๒๑ งานสวัสดิการร้านค้า  จะเป็นคณะท างานชุดเดิม โดยผลก าไรที่ได้จะน ามาใช้ตาม
วัตถุประสงค์เน้นให้เกิดประโยชน์ของโรงเรียน 

   ๒.๒๒ งานการเงินและบัญชี คณะท างานด าเนินได้สมบูรณ์มีการส่งเอกสารข้อมูลได้ตาม
ก าหนด 

   ๒.๒๓ งานระดมทรัพยากรและทุนเพ่ือการศึกษา ขอให้ครูประเสริฐประสานจัดหาทุน
ภายนอกต่าง ๆ เพิ่มเติม 

  ๓.๒.๒ แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ได้แจ้งถึงเป้าหมายของโรงเรียนคือ ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับ OBECQA เป็นโรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนรางวัลพระราชทานภายในปี ๒๕๖๙ 

  ๓.๒.๓ แจ้งแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 ครูอาทิตยา  เกตุแก้ว  แจ้งให้คุณครูรับเอกสารโครงการไปแก้ไขตรวจสอบโครงการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จให้สอดคล้อง โดยรายละเอียดต่าง ๆ จะพิมพ์แจ้งในไลน์โรงเรียนอีกครั้ง 
ก าหนดส่งไฟล์เอกสารคือวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

 รองฯกัญจนา  สมชาติ  แจ้งว่าแผนและโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ขอให้
คุณครูด าเนินการตามแผนงานได้เลย และเมื่อแก้ไขเอกสารแล้วให้ส่งคืนครูอาทิตยา  เกตุแก้ว เพื่อรวบรวมจัดท าเป็น
เล่มเอกสารไว้ท่ีกลุ่มงานต่าง ๆ ในสัปดาห์หน้าจะขอเชิญประชุมหัวกลุ่มงาน พัสดุกลุ่มงาน และการขออนุมัติการจัด
กิจกรรมขอให้ด าเนินตามขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการต้องรายงานผลการด าเนินงานภายใน ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 



 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งว่าการรายงานผลการด าเนินงานให้รายงานตามล าดับขั้นตอนไม่ต้องเข้า
เล่ม ให้แต่ละโครงการรายงานผลภายใน ๑ เดือน หรือภายใน ๒ สัปดาห์ หรือรายงานทันทีกรณีเร่งด่วนที่จะต้อง
แก้ปัญหาหรือต้องด าเนินการต่อ  
  - การล้างหนี้/เบิกจ่ายเงินให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมแล้ว  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ๑. ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าการมาศึกษาดูงานของโรงเรียนภายนอก ขอให้กลุ่มบริหาร           
งานบุคคลเป็นผู้ดูแลใบลงชื่อ เพ่ือท าชุดเบิกค่าอาหารว่าง และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคลในเรื่องของจ านวน และขอให้รายงานเป็นภาพถ่าย ซึ่งในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบจะเข้ามาศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลต่างๆ และจัดท าเกียรติบัตรออนไลน์ หลังท าแบบประเมินและแบบทดสอบความรู้ไม่เกิน ๑๐ ข้อ 

 ๒. ครูนางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ แจ้งขอให้คุณครูส่งแผนฐานและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเตรียมเอกสารในการเข้ามาศึกษาดูงานของโรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ 

 ๓. ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งให้ฝ่ายที่จัดเตรียมเอกสารการประเมินเลื่อนวิทยฐานะมารับเอกสาร
คืนที่ห้องศาสตร์พระราชา 

 ๔. รองผู้อ านวยการปริวรรต ธงธวัช ได้เข้าร่วมประชุมกับอ าเภอบ้านตาขุนเรื่องยาเสพติดและโทษของยา
เสพติด โดยอ าเภอบ้านตาขุนจะจัดตั้งศูนย์บ าบัด โดยทางโรงเรียนได้เสนอขอให้หน่วยงานติดตามนักเรียนที่หลุด
จากระบบ และจากการตรวจสอบจะมีนักเรียนในโรงเรียนบางกลุ่มมั่วสุมบริเวณอาคารชั่วคราว ฝากครูที่ปรึกษา
คัดกรองนักเรียนกลุ่มสี่ยงและส่งรายชื่อได้งานยาเสพติด เนื่องจากคณะท างานจะด าเนินการอย่างเข้มข้นในเรื่องนี้   
โดยทีมงานยาเสพติดจะมีการเชิญประชุมอีกรั้ง ฝากคณะท างานที่ว่างจากภาระงานสอนเดินตรวจตามอาคาร          
ต่างๆ จุดเสี่ยงต่างๆ และขอให้ติดต่อสื่อสารกันผ่านวิทยุสื่อสาร ไม่ควรเดินล าพัง 

 ๕. รองผู้อ านวยการสุกัญญา แก้วมณี แจ้งว่ากลุ่มบริหารงานบุคคลจะน าแนวทางที่ผู้อ านวยการ           
ได้มอบหมายให้ไปปรับปรุงเพ่ือให้เป็นระบบมากขึ้น 
 
ปิดประชุมเวลา 1๗.๐๙ น. 
 

      ลงชื่อ                           ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางสาวช่อผกา   แก้วนิล)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 


