
รายงานการประชุมครูและบคุลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
ครัง้ที่ ๗/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องโสตทศันศกึษา 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน 55 คน 

1 นายบุญเลิศ  ทองชล 30 นายโยธิน  นวลมุสิก 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 31 นายนพดล  ศรีสุข 
3 นายปริวรรต  ธงธวัช   32 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
4 นายสุนทร  เพชรชู 33 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
5 นางกมลรัตน ์ คะตะโต 34 นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ 
6 นางจงกล  รจนา 35 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 
7 นางสาวอมรรัตน ์ วิจารณ์ 36 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
8 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 37 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
9 นายธีรเทพ  มุกดา 38 นางสาวนภิสา เส็นติระ 

10 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 39 นางสาวช่อผกา แก้วนิล 
11 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ 40 นายนราธิป นาเจริญ 
12 นางนริศา บุระชัด 41 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
13 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 42 นางสาวฐิตารีย์  อินทจันทร์ 
14 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 43 นางสาวพันทิวา  คงแย้ม 
15 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 44 นางสาววรุณาทิตต์  หนูวงค์ 
16 นายวีรยุทธ   อนุกูล 45 นางสาวสโรชา  ทองนุ่น 
17 นางธิดารัตน ์ แซ่เล้ียว 46 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน 
18 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 47 นางสาวจุฑาภรณ์  เป้าทอง 
19 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 48 นายพัชรพล รัตนพันธ ์
20 นางสาวนันทญา  บรรณราช 49 นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ์ 
21 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 50 นายกฤษดา เชิญกลาง 
22 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 51 นายนพดล  ทองนา 
23 นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก 52 นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ 
24 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 53 นายธีระพล  เกิดเนตร 
25 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  54 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
26 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 55 Mr.Epie Metuge Pual 
27 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์   

28 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน   

29 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   



 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางเรณู ผดุงฤกษ์   รักษาตัว 
 2. นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร  รักษาตัว 
 3. นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน  ลากิจ 
 4. นางสาวสุธาสินี เทพไชย  ลากิจ 
 5. นางสาวศรีสุดา แก้วสุข  ลากิจ 
 6. นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์  รักษาตัว 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริภัทร  ไชยวัฒน์ นักเรียนช้ัน ม.4/4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
ทองแดง มวยสากลสมัครเล่นรุ่นฟลายเวท น้้าหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 37 
คัดเลือกภาค 4 สงขลาเกมส์ 
 2. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา  แก้วมณี ในโอกาสย้ายมาด้ารง
ต้าแหน่งรองผู้อ้านวยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ในวันศุกร์ ท่ี  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.                  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 3. ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุธาสินี  เทพไชย ในการจากไปของคุณแม่สุรีพร เทพไชย โรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยาจะน้าตัวแทนคณะครูไปร่วมงานบ้าเพ็ญกุศลศพ ณ ส้านักสงฆ์ถ้้าครก อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ในวันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖ เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 2565 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

  ๓.๑.๑ การประเมินวิทยฐานะเช่ียวชาญของผู้อ้านวยการบุญเลิศ ทองชล ประเมินในวันพฤหัสบดี         
ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากรองผู้อ้านวยการและคณะครูทุกท่านในการเตรียมความพร้อม           
เพื่อรับการประเมิน   
  ๓.๑.๒ ติดตามการส่งเล่มโครงการ โครงการใดยังไม่ส่งขอให้รีบด้าเนินการส่งให้ครบ 
  ๓.๑.๓ ฝ่ายวัดผลรายงานการจบการศึกษาของนักเรียนช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ ซึ่งมีนักเรียนช้ัน ม.๓ จ้านวน
ท้ังหมด ๑๗๓ คน จบการศึกษาจ้านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๒ และนักเรียนช้ัน ม.๖ จ้านวนท้ังหมด ๑๒๒ คน         
จบการศึกษาจ้านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒  

 3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

      3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 รองฯ กัญจนา สมชาติ ได้แนะน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นสังเกตการณ์ จากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ้านวน ๘ คน ซึ่งจะมาฝึกประสบการณ์ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ งานประกันคุณภาพ งานวัดผล
และประเมินผล ภายในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์จากผู้อ้านวยการ
โรงเรียนและหัวหน้างานประกันในการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ  

 

 



  1. การขับเคล่ือนโครงการปลอด 0 ร มส และ มผ ตามนโยบายส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาท้ัง ๖๖ โรงเรียน     
ใน สพม.สฎ ชพ จะต้องส่งข้อมูลเมื่อสอบปลายภาคเสร็จส้ินแล้วให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษา เขตพื้นท่ีก็จะทราบ
จ้านวนการติด 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียนต่าง ๆ ทางโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ด้าเนินการสอบแก้ตัวให้กับ
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน และท้าให้ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนท่ีจะต้องท้าเล่ม SAR ท่ีต้ังเป้าไว้คือ 
๗๕ แต่ตัวเลขได้คือ ๗๒ ซึ่งอาจมีผลกับการต้ังค่าเป้าหมายของการเล่ือนวิทยฐานะของคุณครู จึงท้าให้โรงเรียน
บ้านตาขุนวิทยาจะต้องประกาศเป็นโรงเรียนปลอด 0 ร มส และ มผ ขอให้คุณครูด้าเนินการแก้ตัวของนักเรียนให้
หมดทุกคน ทางงานวัดผลได้ส้ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหาจ้านวน ๒๑ คน  ท่ีผู้อ้านวยการได้อนุญาตให้เล่ือนช้ันได้แต่
ต้องจัดให้มีการแก้ตัวให้นักเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ต้องประกาศเป็นโรงเรียนปลอด 0 ร มส และ มผ และมีนักเรียน ๓ คน ท่ีผู้ปกครองยินยอมให้ซ้้าช้ัน งานวิชาการ
ได้จัดท้าปฏิทินในการแก้ตัวของนักเรียนและท้าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง โดยฝากคุณครูท่ีปรึกษาท่านใหม่ส่งให้กับ
ผู้ปกครองให้ทราบ และจะมีการเชิญผู้ปกครองมาประชุมในวันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษา หากคุณครูไม่มั่นใจว่ามีนักเรียนคนใดติดบ้างสามารถขอดูได้จากงาน sgs การสอบแก้ตัวกรณีพิเศษของ
นักเรียนกลุ่มเล่ือนช้ันแบบมีเงื่อนไขและนักเรียนกลุ่มท่ัวไปท่ีมีผลการเรียนค้างของภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ จะจัดให้
สอบแกตั้วท่ีห้องสมุดท้ังวัน ขอให้คุณครูประจ้าวิชาให้เวลาเรียนกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และในส่วนของนักเรียน
ท่ีติดปีการศึกษา 1/๒๕๖๓ , ๒/๒๕๖๓ ขอให้คุณครูประสานกับงานวัดผล การส่งผลการสอบแก้ตัวให้ส่งเป็น
กระดาษ โดยงาน sgs จะไปด้าเนินการแก้ไขในระบบเอง 
  2. แนวทางการวัดและประเมินผล 
      - การปรับปรุงคู่มือการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจ้าปี การศึกษา 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าสืบเนื่องจากโรงเรียนได้มีการอบรมระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จากท่านวิทยากร ๒ ท่าน คือ ศน.สมช่ือ  กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ และ 
ผู้อ้านวยการมนัสชนก ทองชล ผู้อ้านวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ท้าให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจะต้องมีการ
ปรับปรุงระเบียบการวัดผลและการประเมินผลโดยอิงจากสาระแกนกลาง  
 ครูนริศา บุระชัด แจ้งว่าจากการท่ีวิทยากร ท่าน ศน.สมช่ือ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ              
ได้ให้ค้าแนะน้าในส่วนของการก้าหนดอัตราส่วนคะแนนแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้ก้าหนดอัตราส่วนของคะแนน            
ตามธรรมชาติวิชา ได้แก่ คะแนนระหว่างเรียน คะแนนปลายภาค คะแนนกลางภาคคือคะแนนระหว่างเรียน            
โดยใช้เกณฑ์คะแนนรูบิค โดยเน้นกระบวนการ Active Learning ให้นักเรียน คิด ปฏิบัติ และส่ือสารได้ งานวัดผล
และประเมินผลจะขออัตราส่วนคะแนนโดยค้านึงว่าเป้าหมายท่ีจะวัดคืออะไร ก็ต้องประเมินตามนั้น และต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
  3. การจัดท้าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าให้คุณครูจัดท้าแผนการเรียนรู้คนละ ๑ เล่ม ยึดตามรูปแบบท่ีโรงเรียนได้
จัดท้าไว้ให้ เพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะและการประเมินต่าง ๆ ขอให้คุณครูจัดท้าเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากผู้อ้านวยการโรงเรียนจะไม่ลงนามให้ย้อนหลัง การส่งแผนการสอนให้ส่งผ่านหัวหน้าก ลุ่มสาระฯ และ
หัวหน้าวิชาการ ในส่วนของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าวิชาการให้ส่งมาถึงรองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ หากมีคุณครูท่ีจะประเมินวิทยฐานะให้ส่งมาถึงรองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการอีกครั้ง 
  - โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ประจ้ารายวิชา 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าขอให้คุณครูออกแบบโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ี                          
ศน.สมช่ือ กอปรคุณูปการ ได้ให้ค้าแนะน้าไว้ ซึ่งทางวิชาการปรับปรุงเอกสารแบบฟอร์มไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
 
 



  - รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าได้จัดท้าแบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลตามแบบท่ีโรงเรียน
ก้าหนด มอบครูขวัญชนก สังข์เทพ น้าเอกสารลงเว็บไซต์โรงเรียน และก้าหนดส่งรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล คือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  - กิจกรรม หนึ่งคุณครู หนึ่งนวัตกรรม 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งว่าในภาคเรียนนี้ของให้คุณครูทุกท่านร่วมกิจกรรม หนึ่งคุณครู หนึ่งนวัตกรรม 

 3.2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  - 

 3.2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  1. การปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ้าวัน 
 ขอให้คุณครูยึดและปฏิบัติตามค้าส่ังของโรงเรียน 
  2. มาตรการการป้องกันและการตรวจเช้ือ Covid-19 ในสถานศึกษา 
 รองฯ ปริวรรต ธงธวัช แจ้งว่าหากคุณครูทราบว่านักเรียนคนใดตรวจพบเช้ือโควิด-๑๙ ให้นักเรียน
ตรวจสอบไทม์ไลน์ของตนเองและให้ตรวจภายใน ๕ วัน ส่งผลผ่านครูท่ีปรึกษา และในวันจันทร์จะมีการสุ่มจ้านวน 
๕ % โดยให้คุณครูท่ีปรึกษาส่งนักเรียนมาท่ีงานอนามัยภายในคาบท่ี ๑ แต่ถ้าหากมีนักเรียนคนใดมีอาการให้ส่ง
นักเรียนมาตรวจ ATK ได้ทันที  
 3.2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด้าเนินการแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานรอบครึ่งปีแรกของคุณครู 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 แนวทางการยกเลิกการสอบกลางภาค 
 ผู้อ้านวยการบุญเลิศ  ทองชล ให้คุณครสูะท้อนข้อคิดเห็นของแนวทางการยกเลิกการสอบกลางภาค 
  ๑. ครูสุดา เอ้งฉ้วน แจ้งว่าเห็นด้วย เพราะเมื่อได้มีการอบรมระบบการวัดและประเมินผล          
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจาก ศน.สมช่ือ กอปรคุณูปการ ได้มีการปรับเปล่ียนเป็นเก็บคะแนนเมื่อสอนจบหน่วย
การเรียนรู้ 
  ๒. ครูพัชรพล รัตนพันธ์ แจ้งว่ามีท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ วิชาวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนไม่ทันจะดีกับครูผู้สอน ข้อเสียคือ การเก็บคะแนนบ่อยเกินไปนักเรียนอาจไม่ทบทวนเนื้อหา 
  ๓. ครูกมลรัตน์  คะตะโต แจ้งว่าไม่เห็นด้วย (ความคิดเห็นส่วนตัว) แต่ถ้ามองกับนักเรียนถือว่า
เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน แต่ต้องมีหลักฐาน 
  ๔. ครูจงกล  รจนา แจ้งว่าการจัดการเรียนการสอนไม่ได้มุ่งท่ีการสอบอย่างเดียว แต่นักเรียนไม่
สนใจเรียน ไม่เข้าเรียน ท้าให้ผลการเรียนไม่ดี แต่ควรวัดท่ีพฤติกรรมด้วย 
  ๕. ครูธีรเทพ  มุกดา แจ้งว่าการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการการปฏิบัติจริง เน้นพัฒนาการ
มากกว่าคะแนน และประเมินตามสภาพจริง ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาไม่ต้องมีการสอบกลางภาค  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



 
 ๔.๒ เกณฑ์คะแนนการผ่านตัวชี้วัด 
 ผู้อ้านวยการบุญเลิศ  ทองชล ให้คุณครูสะท้อนร้อยละค่าคะแนนในการผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดของโรงเรียน
เรียนบ้านตาขุนวิทยา ดังนี้ 
  ๑. ครูอาทิตยา  เกตุแก้ว แจ้งว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๒. ครูกัญญาภรณ์ การะเกตุ  แจ้งว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๓. ครูกมลรัตน์  คะตะโต  แจ้งว่าเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับธรรมชาติรายวิชา เช่นวิชา
คณิตศาสตร์ อาจจะหนักเกินไปควรอยู่ท่ีร้อยละ ๕๐  
  ๔. ครูอมรรัตน์  วิจารณ์ แจ้งว่าเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ในรายวิชาสังคมศึกษาให้
ร้อยละ ๖๐ ถือว่าเหมาะสม  
 ผู้อ้านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ แจ้งเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด ของ
แต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อก้าหนดค่าร้อยละการผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
  - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ร้อยละ ๖๐  
  - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐ 
  - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๖๐ 
  - กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ ๖๐ 
  - กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ ๖๐ 
  - กลุ่มสาระฯ การอาชีพ ร้อยละ ๖๐ 
  - กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ ๖๐ 
  - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๖๐ 
  - แนะแนว ร้อยละ ๖๐ 
 มติที่ประชุม สรุปค่าร้อยละการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา คือ ร้อยละ ๖๐ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ครูสุดา เอ้งฉ้วน สอบถามถึงท้าวิทยาฐานะของคุณครูบางส่วนท่ียังไม่ได้ด้าเนินการเสร็จส้ินในส่วนของ
เอกสารย้อนหลังปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงขออนุญาตผู้อ้านวยการบุญเลิศ  ทองชล ในการลงนามในเอกสาร 
 ผู้อ้านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งว่าอนุญาตให้คุณครูส่งเอกสารย้อนหลังได้ ในส่วนของปีการศึกษา 
2565 ท้าให้เป็นปัจจุบันและน้าไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ปิดประชุมเวลา 1๗.๑๔ น. 
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