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ประธานที่ประชุม นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน 59 คน 

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

10 นายธีรเทพ  มุกดา 40 นายนราธิป นาเจริญ 
11 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 41 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
12 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ 42 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
13 นางนริศา บุระชัด 43 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
14 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 44 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์ 
15 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม 45 นางสาวพันทิวา คงแย้ม 
16 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 46 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ 
17 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 47 นางสาวสโรชา ทองนุ่น 
18 นายวีรยุทธ   อนุกูล 48 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน 
19 นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว 49 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
20 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 50 นายพัชรพล รัตนพันธ์ 
21 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 51 นายนพดล  ทองนา 
22 นางสาวนันทญา  บรรณราช 52 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
23 นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 53 นายธีระพล  เกิดเนตร 
24 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 54 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ   
25 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 55 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ 
26 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 56 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
27 นายโยธิน นวลมุสิก 57 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
28 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  58 Mr.Epie Metuge Pual 
29 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 59 นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์ 
30 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 

  



 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวสุธาสินี เทพไชย  ลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา 15.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานต่างๆให้เป็นไปตามสภาวะปกติ
แม้โรงเรียนจะอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค เช่นการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา การสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ การน านักเรียน ม.6 ไปสอบ O-Net และการรับ
นักเรียนทั่วไป 

 1.2 ผอ.ขอขอบคุณคณะคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นทีป่ระจักษ์
และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      3.1.1 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

  รองกัญจนา สมชาติ แจ้งคณะกรรมการได้แนะน าให้ปรับปรุงเรื่องข้อความหรือแผนผังต่างๆ
มอบหมายให้อาจารย์ปุณณมา ทองดีเพ็ง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ตรวจสอบและแก้ไข 

  ผอ.บญุเลิศ ทองชล ทางโรงเรียนพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับค าแนะน ามาทุกประเด็น ทั้งเรื่อง
ข้อความ และพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงรายละเอียดในแผนการสอนต่างๆด้วย 

 3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

       3.2.1 แจ้งปฏิทินวิชาการ 

  อ.นริษา บุระชัด แจ้งปฏิทินวิชาการและตารางสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

       3.2.2 แจ้งการสอบปลายภาคด้วยระบบออนไลน์ 

  รองกัญจนา สมชาติ แจ้งการสอบครั้งนี้ทางโรงเรียนจะมีการสอบสองแบบคือสอบแบบออนไลน์               
และมาสอบที่โรงเรียน เนื่องจากนักเรียนบางส่วนไม่สามารถสอบแบบออนไลน์ มีนักเรียนประสงค์มาสอบที่โรงเรียน
จ านวน 11 คน โดยให้นักเรียนมาสอบที่ห้องโสตฯ และคุณครูประจ าวิชาจัดท าข้อสอบเพ่ือเตรียมการสอบ                 
ให้นักเรียนและให้ครูประจ าวิชาท าการส่งข้อสอบมายังรองกัญจนา ไดต้รวจสอบและเป็นหลักฐานในการสอบ ในช่วง
เวลาที่ท าการสอบ ให้คุณครูประจ าวิชาได้ส่งลิ้งค์ข้อสอบมาทางฝ่ายวิชาการ เพ่ือทางฝ่ายบริหารได้มีโอกาสเยี่ยมห้อง
สอบของนักเรียน และทางฝ่ายวิชาการมีการปรับรูปแบบของการรายงานผลโดยการรายงานผลผ่านลิ้งค์ 

  อ.ปริฉัตร ธนกุลหิรัญวัชร แจ้งให้คุณครูประจ าวิชาจัดส่งข้อสอบเพ่ือให้นักเรียนที่มาสอบ               
ที่โรงเรียนภายในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2564 
 
 
 
 



 
 

     3.2.3 การรับสมัครนักเรียนทั่วไป 

  รองกัญจนา สมชาติ การรับสมัครนักเรียนโดยวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีการมอบตัวนักเรียน           
ม.1 ไปแล้ว 30 คน ตามนโยบายของ สพฐ. หากมีนักเรียนมาสมัครขอให้คุณครูที่รับสมัครนักเรียนได้รับไว้ก่อน 
และเรื่องพิจารณาการจัดห้องเรียนของนักเรียนห้องโครงการ จะจัดตามคะแนนการสอบของนักเรียน และนักเรียน
ห้องท่ัวไปของ ม.1 และ ม.4 จะสลับห้องโดยการคละผลการเรียนของนักเรียน 

  อ.สมศักดิ์ บัวหนุน รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนล่าสุดของวันที่ 10 มีนาคม 2565               
ม.1 และ ม.4  

     3.2.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  อ.จงกล รจนา แจ้งครูให้ใช้แบบประเมินที่ได้ส่งให้ใน LINE โรงเรียน และแบบรายงานผลการปฎิบัติงาน              
โดยให้ ส่งภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ขอขอบคุณอาจารย์สุดา เอ้งฉ้วน ที่กระตุ้นเรื่องเครื่องราชฯให้คุณครูได้กรอก
ข้อมูลให้ครบ และขอความร่วมมือคุณครูส่งเกียรติบัตรกิจกรรม อบรมต่างๆ ให้ทางฝ่ายบุคคลเก็บไว้ 1 ชุด เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
  ผอ.บุญเลิศ ทองชล เพ่ิมเติมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เขียนผลการประเมินให้ตรงกับระดับ               
ที่ประเมินไว้ เกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือการอบรมต่างๆของคุณครูให้สรุปข้อมูลแยกเป็นภาคเรียน               
รวมถึงเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติของ ปีการศึกษา 2564 มอบฝ่ายบุคคลรวบรวมข้อมูล เพ่ือรับรองการประเมินต่อไป
และขอให้คุณครูพัฒนาตนเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและการยกย่องเชิดชูเกียรติให้คุณครูพยายาม           
ส่งเพ่ือเป็นประโยชน์ของคุณครู ส่วนค าสั่งประกาศต่างๆหากฝ่ายไหนท าแล้วให้เก็บมาไว้ที่กองกลางคือฝ่ายธุรการ                   
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลต่อไป 

     3.2.5 การตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อการปิดงบประมาณ 

  รองกัญจนา สมชาติ ชี้แจงงบประมาณปีการศึกษา 2564 และขอบคุณหน่วยงานชุมชนที่ได้สนับสนุน
อุปกรณ์ต่างๆ ในวันประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการออกเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน
แกนน าที่ร่วมท ากิจกรรม ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.2.6 การดูแลอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน 

  รองปริวรรต ธงธวัช แจ้งมีการประชุมนักการภารโรงและแม่บ้านเรื่องการรับผิดชอบเขตพ้ืนที่         
ให้ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  รวมถึงการส ารวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน              
เพ่ือเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2565 
  ผอ.บุญเลิศ ทองชล แจ้งให้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และให้ดูบริเวณหน้าอาคารสมานคุณ       
เป็นพิเศษ หากมีต้นไม้หรือหญ้าที่ต้องปลูกเพ่ิมให้เร่งด าเนินการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 จะมีคณะกรรมการ    
มาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนและให้
ดูแลเรื่องห้องน้ าที่ใช้รับแขก รวมถึงปรับปรุงห้องน้ าหอประชุมให้สามารถใช้งานได้ และขอบคุณทีมงานอาคาร
สถานทีท่ีร่่วมกันท าความบริเวณธนาคารขยะ และจัดถังขยะไว้ในทีเ่หมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 อ.ประเสริฐ จันทร์ทัน แจ้งการจัดกิจกรรมปัจฉิมการจัดขึ้นในรูปแบบของออนไลน์โดยนักเรียนแต่งกาย           
ชุดนักเรียนและจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยใช้เวลาครึ่งวันเช้า ในส่วนของค าสั่ง จะมีการปรับเปลี่ยน 
เพ่ือให้เข้ากับการกิจจัดกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การคัดเลือกดาวเดือนจะคัดเลือกโดยการผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Form กิจกรรมมอบ ป.พ จะมีซุ้มหน้าโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันบันทึกภาพ ส่วนวันและ
เวลาจะพิจารณาในล าดับต่อไป  



 

 ผอ.บุญเลิศ ทองชล แจ้งกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่อาจารย์ประเสริฐ
เสนอ ในส่วนของการรับ ป.พ ของนักเรียน ทั้งนี้ให้ดูตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และวางแผน
การจัดกิจกรรมกรณีที่สามารถจัดที่โรงเรียนได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 อ.จงกล รจนา การประเมินครผูู้ช่วยให้ใช้รูปแบบการประเมินแบบออนไลน ์
 อ.เรณู ผดุงฤกษ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการคณะบอร์ดบริหาร ที่อนุญาตให้ด าเนินการจัดงานแต่งงานของ
บุตรสาวที่โรงเรียน และขอขอบคุนคณะคุณครูทุกท่านทั้งที่ได้มาและไม่ได้มาร่วมงาน  
 
 

ปิดประชุมเวลา 17.15 น. 
 
 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม  
                   (นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์)   

               ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

              (นายบุญเลิศ ทองชล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 


