
รายงานการประชุมครูและบคุลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (Online) 
ครัง้ที่ 5/2565 

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 
---------------------------------------------------- 

ประธานที่ประชุม นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน 52 คน 

1 นายบุญเลิศ ทองชล 28 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 29 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 
3 นายปริวรรต ธงธวัช 30 นายนพดล  ศรีสุข 
4 นายสุนทร  เพชรชู 31 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
5 นางกมลรัตน์  คะตะโต 32 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
6 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 33 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 
7 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 34 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
8 นายธีรเทพ  มุกดา 35 นายนราธิป นาเจริญ 
9 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 36 นางสาวนภิสา เส็นติระ 

10 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ 37 นางสาวช่อผกา แก้วนิล 
11 นางนริศา บุระชัด 38 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
12 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 39 นางสาวพันทิวา คงแย้ม 
13 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 40 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ 
14 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 41 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน 
15 นายวีรยุทธ   อนุกูล 42 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
16 นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว 43 นายพัชรพล รัตนพันธ์ 
17 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 44 นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ์ 
18 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 45 นายกฤษดา เชิญกลาง 
19 นางสาวนันทญา  บรรณราช 46 นายนพดล  ทองนา 
20 นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 47 นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ 
21 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 48 นายธีระพล  เกิดเนตร 
22 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 49 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
23 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 50 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
24 นายโยธิน นวลมุสิก 51 Mr.Epie Metuge Pual 
25 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  52 นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์ 
26 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 
27 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางจงกล รจนา   ลากิจ 
 2. นางสุดา เอ้งฉ้วน     ลาป่วย 
 3. นางปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร  ลาป่วย 
 4. นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน  ลากิจ 
 5. นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ  ลากิจ 
 6. นายปุณณมา ทองดีเพ็ง  ลากิจ 
 7. นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์  ลากิจ 
 8. นางสาวสโรชา ทองนุ่น   ลาป่วย 

เร่ิมประชุมเวลา 15.15 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ขอแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ ครูกฤษดา เชิญกลาง วิชาเอกคณิตศาสตร์ และยินดีต้อนรับครู
ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา คุณครูช่อผกา แก้วนิล วิชาเอกสังคมศึกษาฯ 

 1.2 มอบของขวัญต้อนรับหลานคนใหม่ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จ านวน 3 คน (ครอบครัวคุณครู
อรณ์สิริ แก้วปลอด และ ครอบครัวคุณครูสุธาสินี เทพไชย) 

 1.3 มอบเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษาดีเด่นในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ (scss) 
และโครงการโพธิสัตว์น้อย 

 1.4 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีความมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอน ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ และแก้ปัญหานักเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างดียิ่ง 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2565 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

  - ไม่มี - 

 3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

      3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  1. การจัดตารางสอนของภาคเรียนท่ี 1/2565 
 อ.นพดล ศรีสุข แจ้งความคืบหน้าการจัดตารางสอนของภาคเรียนท่ี 1/2565 ขณะก าลังด าเนินการ           
แต่มีปัญหาเรื่องห้องเรียนไม่เพียงพอ ท าให้การจัดตารางสอนมีความยากขึ้น 

  2. การเปิดภาคเรียนและการปฐมนิเทศนักเรียน และการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 
 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งเปิดภาคเรียนในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 และจะมีการปฐมนิเทศนักเรียน
ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และปรับพื้นฐานท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ ในวันท่ี 9 - 12 พฤษภาคม 2565 มอบหมาย
แต่ละกลุ่มสาระฯวางแผนในการพบปะนักเรียน 
 
 



  3. การจัดท าข้อมูล SAR 
 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งเขตพื้นท่ีฯ ก าหนดส่งข้อมูลวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ อ.สมศักดิ์ 
บัวหนุน เป็นผู้รับผิดชอบ แต่งต้ังคณะกรรมการในการรายงานข้อมูล และท ารูปเล่มส่งเขตพื้นท่ีฯ ท้ังนี้อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนในส่วนของข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  4. รายงานผลการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผลการเรียน  
 คุณครูฝ่ายวัดผลท่ีได้รับมอบหมายให้ติดตาม นักเรียนในระดับ ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 และคุณครูท่ีปรึกษา              
ช้ัน ม.3 และ ม.6 รายงานผลการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผลการเรียน  

 3.2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รองฯกัญจนา สมชาติ แจ้งโรงเรียนได้ส่งแผน 5 ปี ไปยังเขตพื้นท่ีฯแล้ว ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท า 
แผน 4 ปี และจะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพ 10 ปี ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

  2. รายงานผลการด าเนินการแผนงาน/โครงการของปีการศึกษา 2564 
 อ.วราวรรณ พัฒน์จีน แจ้งโครงการท้ังหมด 30 โครงการ รายงานผลแล้ว จ านวน 19 โครงการ คงเหลือ
ท่ียังไม่ได้รายงาน จ านวน 11 โครงการ 

 3.2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  1. การจัดท าคู่มือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2565 
 อ.กิ่งดาว ช่วยชนะ แจ้งความคืบหน้าการจัดท าคู่มือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ขณะนี้ได้ส่ง
ต้นฉบับไปให้โรงพิมพ์แล้วบางส่วน ในส่วนของหน้าปกอยากให้คุณครูได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ หากคุณครู
ต้องการเปล่ียนรูปชุดปกติขาว ให้ส่งรูปไปยัง อ.กิ่งดาว ได้เลย 

  2. หัวหน้าระดับช้ัน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 รองฯปริวรรต ธงธวัช ช้ีแจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวหน้าระดับช้ัน จากการมีส่วนร่วมของคุณครู              
ท่ีปรึกษาในระดับนั้นๆ โดยฝ่ายบริหารจะน ามาพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง ดังนี้ 

  - หัวหน้าระดับ ม.1  คุณครูขวัญชนก สังข์เทพ 
  - หัวหน้าระดับ ม.2  คุณครูสุดา เอ้งฉ้วน 
  - หัวหน้าระดับ ม.3  คุณครูภัทราภรณ์ ช่างเหล็ก 
  - หัวหน้าระดับ ม.4  คุณครูนพดล ศรีสุข 
  - หัวหน้าระดับ ม.5  คุณครูคณิตา บ่วงราชบพิตร 
  - หัวหน้าระดับ ม.6  คุณครูกัญญาภรณ์ การะเกตุ 

 3.2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  1. การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในช่วงปิดภาคเรียน 
 รองฯปริวรรต ธงธวัช แจ้งคุณครูไม่ต้องลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ี ในระหว่างวันท่ี 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 
2565 ยกเว้นครูเวรประจ าวัน ท้ังกลางวัน และกลางคืน ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติอย่างเคร่งครัด และให้คุณครู
ลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ีอีกครั้ง ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และเน้นย้ าฝ่ายอาคารสถานท่ี แม่บ้าน และนักการ             
ให้ดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

 



  2. การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการบรรจุใหม่ 
 รองฯปริวรรต ธงธวัช มอบหมายหน้าท่ีของข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
   1. นางสาวช่อผกา แก้วนิล ปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2. นายกฤษดา เชิญกลาง  ปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
   3. นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ์ ปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   5. นางสาวประภัสรา แก้ววิจิตร ปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มปริหารงานงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 กลวิธีการด าเนินการให้นักเรียนปลอด 0, ร, มผ. ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
  ผอ.บุญเลิศ ทองชล ให้ครูแต่ละคนสะท้อนปัญหาของนักเรียนและน าเสนอกลวิธีการด าเนินการให้นักเรียน          
ปลอด 0, ร, มผ. ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ดังนี้  

  1. อ.อมรรัตน์ วิจารณ์ ใช้วิธียืดหยุ่น ปรับเปล่ียนจากใบงานแบบเขียน เป็น Google From เพื่อให้มี
ความง่ายขึ้น 
  2. อ.สุภาพร พัฒนรักษา ใช้วิธีท าแบบทดสอบ ผ่าน Google From นักเรียนสามารถย้อนกลับไปท า 
ในส่วนท่ีนักเรียนขาดได้ 
  3. อ.วีรยุทธ อนุกูล ใช้วิธีนัดนักเรียนมาแก้ตัวท่ีโรงเรียน โดยเช็คว่านักเรียนลงทะเบียนแล้วหรือไม่ 
เช็คว่าขาดงานช้ินใด ก็ให้ท าช้ินงานท่ีสามารถท าได้เลย โดยลดงานให้นักเรียนประกอบกับท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
  4. อ.กิ่งดาว ช่วยชนะ ใช้วิธนีัดนักเรียนมาท่ีโรงเรียน โดยลดงานให้นักเรียน 
  5. อ.โยธิน นวลมุสิก ใช้วิธียืดหยุ่นในการส่งงาน ปรับเปล่ียนงานให้เหมาะสมกับนักเรียน และติดต่อ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  6. อ.นริศา บุระชัด ใช้วิธีประสานงานผ่านครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชา ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อหา
เหตุผลว่าท าไมนักเรียนไม่ผ่าน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
  7. อ.ธีรเทพ มุกดา ใช้วิธี ให้นักเรียนท าช้ินงาน ขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาช่วยประสานงานกับ
นักเรียนให้มาแก้ตัว สรุปงานต่างๆท่ีนักเรียนขาด โดยแจ้งเป็นรายบุคคล และให้ท างานส่งให้เรียบร้อย 
  8. อ.กมลรัตน์ คะตะโต ใช้วิธีฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มา            
แก้ตัวอย่างต่อเนื่อง นักเรียนท่ีติดต่อไม่ได้ก็จะส่งข้อความให้ติดต่อกลับ   
  9. อ.ประเสริฐ จันทร์ทัน ใช้วิธีลดงานให้นักเรียน และหากเจอนักเรียนจะให้นักเรียนแก้ตัวก่อน            
แล้วค่อยลงทะเบียนทีหลัง และใช้วิธีติดต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง หากติดต่อไม่ได้จะใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อนใกล้ชิด 
เพื่อให้นักเรียนมาแก้ตัว 
  10. อ.จุฑาภรณ์ เป้าทอง ใช้วิธีติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช็คว่านักเรียนขาดงานช้ินไหนและ        
ให้นักเรียนท างานส่ง และส่งคะแดนให้นักเรียนดูความคืบหน้า 
  11. อ.ธิดารัตน์ แซ่เล้ียว ใช้วิธีส่งงานให้นักเรียนทางไลน์ และประสานครูท่ีปรึกษาให้ติดต่อนักเรียน 
มาแก้ 
  12. อ.นภิสา เส็นติระ ใช้วิธีปรับเปล่ียนวิธีการวัดผล วิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียน ความถนัดของ
นักเรียน และน ามาปรับใช้ในรูปแบบท่ีนักเรียนถนัด 
  13. อ.ช่อผกา แก้วนิล ใช้วิธี ติดต่อผ่านครูท่ีปรึกษาช่วยประสานงานกับนักเรียนให้มาแก้ตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
 
 



รองกัญจนา สมชาติ ให้คุณครูเสนอวิธีแก้ตัวให้นักเรียนในช่วงโรงเรียนปิดวันท่ี 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 ดังนี ้
 1. อ.สาวิตรี รักษาพราหมณ์ แจ้งขณะมีนักเรียนท่ีติดต่อไม่ได้ 7 คน หากติดต่อได้จะให้แก้ตัวผ่านไลน ์
 2. อ.พันทิวา คงแย้ม จะให้งานนักเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์ 
 3. อ.ภัทราภรณ์ ช่างเหล็ก เพิ่มเติม ให้คุณครูแจ้งช่องทางการติดต่อครู ให้แก่นักเรียน เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือ 
ID Line เพื่อให้นักเรียนประสานได้อย่างสะดวก 
 4. อ.สมศักด์ิ บัวหนุน ใช้วิธี สร้างกลุ่มไลน์พิเศษส าหรับตัวแก้นักเรียน และติดตามอย่างต่อเนื่อง  

มติที่ประชุม สรุปกลวิธี ได้ดังนี้  
  1. ประสานให้เกิดความต่อเนื่อง 
  2. มีความยืดหยุ่นในการให้โอกาสกับนักเรียน 
  3. สร้างกลุ่มไลน์พิเศษ เพื่อติดต่อกับนักเรียนโดยตรง 
  4. วิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียน 
  5. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 5.1 รองกัญจนา สมชาติ แจ้งในวันท่ี 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 
จ านวน 8 คน เข้าฝึกประสบการณ์การทางด้านการแพทย์และพยาบาลท่ีโรงพยาบาลบ้านตาขุน จ ารวน 6 คน                  
และโรงพยาบาลพนม จ านวน 2 คน 
 

ปิดประชุมเวลา 17.55 น. 
 
 

      ลงช่ือ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์)    

               ลงช่ือ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 


