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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 นางสาวณชิาภัทร หนูพรหม 
11 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 39 นายนราธิป นาเจริญ 
12 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์ 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  รักษาพราหมณ ์ 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. นางสาวสุธาสิน ีเทพไชย  ลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 ขอขอบคุณคณะคุณครูที่ร่วมกิจกรรมวันครูเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 และขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์และส าเร็จด้วยความเรียบร้อยและขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลต่างๆ มอบกลุ่มบริหารงานบุคคลกรณีโรงเรียนต้องมีการคัดเลือกรับรางวัลให้ฝ่าย
บุคคลประกาศให้คุณครูทราบหากท่านใดมีความประสงค์ให้แจ้งมายังฝ่ายบุคคลและฝ่ายบุคคลแจ้งฝ่ายบริหาร
เพ่ือพิจารณารับการคัดเลือกต่อไป 

 1.2 แจ้งผลการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ เนื่องด้วยทางโรงเรียนแจ้งขอเปิดห้องเรียนโครงการพิเศษ             
2 ห้องและส านักงานเขตพ้ืนที่ฯได้ประเมินแล้วปรากฏว่าทางโรงเรียนได้รับอนุมัติ 2 ห้อง คือห้องเรียนพิเศษ
คณิต - วิทย์ (M-Sci) ม.1 และห้องเรียนภาษาอังกฤษ – จีน (CEL) ม.4  

 1.3 แจ้งการเลื่อนขั้นพิเศษของผู้อ านวยการโรงเรียน เนื่องด้วยค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ               
ได้เสนอ ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ได้รับการเลื่อนเงินเดือนด้านการปฎิบัติงานด้านยาเสพติด  ทั้งนี้
ขอขอบคณุท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
 3.๑ การคัดกรองเชื้อ COVID - 19 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๒๑ มกราคม 2565  
  รองปริวรรต ธงธวัช ชี้แจงว่าจะเริ่มการตรวจคุณครูและบุคลากรที่ห้องโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้ปกครองและนักเรียน  
 3.๒ การคัดกรองเชื้อ COVID – 19 นักเรียนวันที่ 24 มกราคม 2565  
  รองปริวรรต ธงธวัช แจ้งจะมีคุณครูงานอนามัย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลและสาธารณสุขมา
ช่วย โดยมีการจัดจุดตรวจ 3 จุด จุด1 ใต้อาคาร 1 ม.4 และจุดที่2 กับจุดที่3 บริเวณหอประชุมโดยจะแบ่ง
ครึ่งหอประชุมหอประชุมฝั่งหน้าจะเป็นของนักเรียน ม.5 หอประชุมฝั่งหลังจะเป็นของนักเรียน ม.6 โดยจะเริ่ม
ตรวจเวลา 09.00 น. โดยให้นักเรียนที่เดินทางมาจะมีการวัดอุณหภูมิโดยจะมี 1. ครูเวรครูเวรประจ าวัน          
2.ครูที่ปรึกษาประจ าที่ห้องเรียนโดยนักเรียนเดินเข้ามาภายในโรงเรียนและไปประจ าที่ห้องที่มีครูที่ปรึกษา             
รออยู่ แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เมื่อถึงเวลาเข้าแถวครูที่ปรึกษาจะน านักเรียนลงมาเข้าแถว
ตามปกติ โดยการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม เวลา 09.00 น. เริ่มตรวจ ATK ตามจุดต่างๆ ส่วนนักเรียนที่เหลือ
ครูที่ปรึกษาจะน าขึ้นไปยังห้องเรียนก่อนเพ่ือรอการตรวจต่อไปและเมื่อผลการตรวจ  ATK ออกมาครูที่ปรึกษา
สามารถแจ้งผลการตรวจใน LINE โรงเรียนได้ทันที และเมื่อตรวจเสร็จทุกห้องแล้วจะจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ และในคาบสุดท้ายให้นักเรียนร่วมกันท าความสะอาดห้องเรียนและครูที่สอนคาบสุดท้ายจะเดินมาส่ง
นักเรียนที่รถตู้ ในทุกกระบวนการจะต้องมีครูคอยดูแลนักเรียน 
 
 
 



 3.๓ สร้างความร่วมมือของแม่ค้าโรงอาหารและรถรับ – ส่งนักเรียน  
 รองปริวรรต ธงธวัช แจ้งประสานคุณครูที่เกี่ยวข้องประสานแม่ค้าโรงอาหารร่วมมือกันท า

ความสะอาดโรงอาหารและตรวจATKแจ้งจ านวนนักเรียนต่อรถรับ – ส่งนักเรียน และประสานรถรับ – ส่ง
นักเรียน ตรวจATKก่อนที่จะท าการรับส่ง-นักเรียนมาโรงเรียน 
 3.4 การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน  

 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกโดยการแบ่งสัปดาห์  
ม.ต้น และม.ปลาย โดยสัปดาห์แรกวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 นักเรียนชั้นม.ปลาย จะมาเรียนโดยการ
แบ่งห้องเรียน ห้องละ 20 คนนักเรียนประจ าอยู่ที่ห้องเรียน รูปแบบของการพักกลางวันให้แต่ละระดับชั้น
ทยอยปล่อยนักเรียนแต่ละระดับห่างกัน 5 นาทีเพ่ือลดการแออัดในโรงอาหารส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถมา
โรงเรียนได้ให้คุณครูประจ าชั้นติดตามถึงปัญหาเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป  

 3.5 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565  
 อ.สมศักดิ์ บัวหนุน แจ้ง แผนการรับนักเรียนของนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 

มีการรับนักเรียน จ านวน 8 ห้อง โดย ม.1 /1 ถึง ม.1 /4 นักเรียนห้องเรียนทั่วไปรับจ านวนห้องละ 40 คน 
 ม.1/5 ห้องเรียนกีฬา รับจ านวน 40 คน 
 ม.1/6 ห้องเรียนเตรียมภาษา รับจ านวน 40 คน 
 ม.1/7 ห้องเรียนเตรียมวิทย์-คณิต รับจ านวน 40 คน 
 ม.1/8 ห้องเรียนโครงการพิเศษ(M-Sci) รับจ านวน 30 คน  ม.1  

 รวมทั้งหมดรับนักเรียนจ านวน 310 คน  

    ม.4 มี 5 ห้องเรียนจ านวน 190 คน  
  ม.4/1 ห้องท่ัวไป รับจ านวน 40 คน 
 ม.4/2 ห้องเรียนภาษา รับจ านวน 40 คน 
 ม.4/3 ศิลป์ค านวน รับจ านวน 40 คน   
 ม.4/4 ห้องเรียนวิทย์-คณิต รับจ านวน 40 คน   
 ม.4/5 ห้องเรียนโครงการพิเศษ CEL รับจ านวน 30 คน   

          - ปฏิทินการรับนักเรียนจะยึดตามปฏิทินของ สพฐ.   

       - ปฏิทินการแนะแนวสัญจร วันทึ่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 3.6 การเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
  อ.อมรรัตน์ วิจารณ์ แจ้งโรงเรียนจะรับการประเมินในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี 12 
ฐานการเรียนรู้ 3 แหล่งเรียนรู้ ให้คุณครูแกนน าวางแผนกิจกรรมและการฝึกนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินโดยวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ประชุมเตรียมความพร้อม วันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 
นักเรียนประจ าฐานฝึกฝนเตรียมความพร้อม วันที่1-4 กุมภาพันธ์ 2565 เชิญศึกษานิเทศมาเตรียมความ
พร้อมโดยใช้ห้องโสตทัศนศึกษารับรองเขตและซุ้มกิจกรรมต่างๆจะจัดในหอประชุม 

 3.7 การสอบ O –NET ม. 3 และ ม. 6  

 อ.นริศา บุระชัด แจ้ง นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบ O-NET ครบ 100% โดย ม.3 สอบวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2565 สนามสอบมี 8 ห้องมีนักเรียนโรงเรียนรัชชประภามาร่วมสอบด้วย รวมนักเรียน 191 
คน ม.6 สอบวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยมีหัวหน้าสนามสอบ 
คือ ผู้อ านวยบุญเลิศ ทองชล มีคณะครูไปคุมสอบที่โรงเรียนพนมศึกษาจ านวน 8 คน และไปคุมสอบที่โรงเรียน           
คีรีรัฐวิทยา จ านวน 8 คน 



 - รองฯกัญจนา สมชาติ ขอให้คุณครูด าเนินการส่ง ปพ.5 ให้เรียบร้อยเพ่ือส่งผลการรายงาน
ต่อไป 

 - รองฯกัญจนา สมชาติ  ขอเชิญประชุมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย                 
ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงินเพ่ือท าความเข้าใจจากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ได้ชี้แจงเรื่องการปฎิบัติงาน
ตามระเบียบงานต่างๆ 

 - อ.สุดา เอ้งฉ้วน เชิญชวนคณะครูร่วมกันศึกษาต่อใบระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฎ              
สุราษฎร์ธานี 

 - ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ให้ส ารวจนักเรียนเดิมว่ามีความต้องการเรียนห้องเรียนต่างๆ
ประมาณก่ีคน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  

- อ.สุดา เอ้งฉ้วน เสนอชื่ออาจารย์คณิตา บ่วงราชบพิตร เพ่ิมในค าสั่งคุณครูแกนน าศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- อ.จงกล รจนา ขอความร่วมมือคุณครูเข้ากรอกข้อมูลเครื่องราชให้เรียบร้อยและติดตามวันหมดอายุ
ของใบประกอบวิชาชีพของตนเอง 

ปิดประชุมเวลา 17.05 น. 
 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
               (นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์)   

               ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 


