
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (Online) 
ครั้งที่ 3/2564 

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564 
------------------------------------------------------------------- 

ประธานในที่ประชุม  ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล 

เริ่มประชุมเวลา 09.09 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

 ครูและบุคลากร จ านวน 63 คน 

1 นายบุญเลิศ  ทองชล 32 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 33 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 
3 นายปริวรรต ธงธวัช 34 นายโยธิน  นวลมุสิก 
4 นายสุนทร  เพชรชู 35 นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน 
5 นางกมลรัตน์  คะตะโต 36 นายนพดล  ศรีสุข 
6 นางจงกล  รจนา 37 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
7 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 38 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
8 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 39 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ 
9 นายสัญญา  เจริญ 40 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 

10 นายธีรเทพ  มุกดา 41 นางสาวสุธาสินี เทพไชย 
11 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 42 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
12 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 43 นายนราธิป นาเจริญ 
13 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์ 44 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
14 นางนริศา บุระชัด 45 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
15 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 46 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
16 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม 47 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์ 
17 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 48 นางสาวพันทิวา คงแย้ม 
18 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 49 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ 
19 นายวีรยุทธ   อนุกูล 50 นางสาวสโรชา ทองนุ่น 
20 นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว 51 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน 
21 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 52 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
22 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 53 นายพัชรพล รัตนพันธุ์ 
23 นางสาวนันทญา  บรรณราช 54 นายนพดล  ทองนา 
24 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 55 ว่าที ่ร.ต.หญิงจิราภรณ์  สีด า 
25 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 56 นายวีระ  ห้วยนุ้ย 
26 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 57 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
27 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 58 นายธีระพล  เกิดเนตร 



28 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  59 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ   
29 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 60 นางสาวบุญฑริกา   เจียมทิพย์ 
30 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 61 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
31 นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ 62 Mr.Epie Metuge Pual 

  63 นางสาวขวัญธิดา  อภิโมทย ์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม    

 1. นางสาวศรีสุดา แก้วสุข   ลาคลอด 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แสดงความยินดีคุณครูศศิพิมพ์ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
1.2 แสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ ครูพัชรพล รัตนพันธ์  วิชาเอกเคมี 
1.3 แจ้งค าสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

   มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

   3.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ครูจงกล รจนา ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแสดงความยินดีกับครูศศิพิมพ์ 
กองสุข ในโอกาสได้รับย้าย  

 3.1.1  การส ารวจข้อมูลผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ ครูศรีสุดา แก้วสุข ครูบุญฑริกา เจียมทิพย์ และ 
Mr.Paul  

 3.1.2 การเตรียมความพร้อมในการประเมิน ว.21 ขอให้ทุกคนเร่งด าเนินการต่อไป               
เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งให้ครูสุดา เอ้งฉ้วน อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงข้อมูลงานสนับสนับงานสอน ในตารางสอนและการนับชั่วโมงของกิจกรรมในการท าข้อมูล ว21            
รองฯ กัญจนา สมชาติ แจ้งครูสุดา เอ้งฉ้วน จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ว21 เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับครูในโรงเรียน และครูคนอ่ืนขอให้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือประเมินและจะประเมินเป็นรายปี            
ส่วนการประเมินครูผู้ช่วยของครูณิชาภัทร หนูพรหม จะประเมินในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้อ านวยการแจ้ง
ให้จัดเตรียมข้อมูลให้เป็นที่เรียบร้อย    

 3.1.3 การลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร ครูคนใดที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนก็สามารถลงชื่อ
ปฏิบัติงาน แต่ครูที่ไม่สามารถไปลงชื่อและท างานที่บ้านก็ไม่เป็นไร ผู้อ านวยการมีความเป็นห่วงในความปลอดภัย
ของครูและบุคลากรในโรงเรียน  แต่ขอให้ครูทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เรียบร้อย และเน้นย้ าในการปฏิบัติ
ตนตามมาตรการการป้องกันโรคโควิดฯ ส่วนครูเวรประจ าวันขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย และขอความร่วมมือในการเปิดอ่านข้อความในไลน์กลุ่มโรงเรียนเพ่ือสะดวกในการประสานงานและ
การท างาน 

 3.1.4 ผู้อ านวยการแจ้งการประเมินรอบที่ผ่านมา เดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดของแต่ละ
คน ฝ่ายบุคคลได้แจ้งผลให้ทราบแล้ว และท าความเข้าใจในการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ดีเด่นและ       
ดีมาก ในรอบหน้าหากครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานครูทุกคนสามารถมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นได้            
ทุกคน 



3.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  3.2.1 รายงานเรื่องการประมูลน้ าดื่ม/เครื่องดื่มโรงอาหาร (อ.พรพณา ฤทธิ์ชู) สามารถดู
รายละเอียดของการประมูลได้ที่ web – site โรงเรียน 

 3.2.2 รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน (อ.กัญญาภรณ์ การะเกต)ุ 
  3.2.3 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ.อรวลี เทพนุรักษ์) 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้น คนละ 450 บาท 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท ครูที่ปรึกษาสามารถรับเงินได้ตาม
วันและเวลาที่รับผิดชอบได้ที่ห้องพยาบาล  และในการรับเงินของนักเรียนเพ่ือความปลอดภัย นักเรียนไม่ต้อง           
ลงลายมือชื่อ แค่ท าเครื่องหมายว่านักเรียนได้รับแล้ว ส่งคืนเอกสารในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ส่วนเงิน          
ค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน หากผู้ปกครองจ่ายเงินขอให้ส่งสลิปให้ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาส่งการเงินตามล าดับ 
ครูพรพณา ฤทธิ์ชู สอบถามว่าหากนักเรียนไม่มีเลขบัตรประชาชนต้องท าอย่างไร ครูอาทิตยา เกตุแก้ว              
แจ้งใช้  เลขในระบบ DMC จากเดิมท่ีโรงเรียนประถมฯ ผู้อ านวยการบุญเลิศ  เสริมว่านักเรียนหรือผู้ปกครองหาก
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องมารับหนังสือหรือรับเงิน แต่ขอให้ครูที่ปรึกษาประสานกับผู้ปกครองว่าจะส่งมอบกัน
อย่างไร 

 3.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รองฯ ปริวรรต ธงธวัช 
  3.3.1 การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน เดือนมิถุนายน ทั้งกลางวันและกลางคืน ส าหรับ            
เวรกลางวันขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด  
  3.3.2 ระเบียบว่าด้วยเรื่องทรงผมนักเรียน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบของทรงผมเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายครูที่ปรึกษา 
ในการพูดคุยท าความเข้าใจกับนักเรียน  
 3.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองฯกัญจนา  สมชาติ 
  3.4.1 .แนวทางการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 
2564 รองฯ กัญจนา  สมชาติ ขอบคุณครูทุกคนที่ร่วมมือกันจัดหนังสือเรียน และในการรับหนังสือของนักเรียน
ให้ปฏิบัติตามวันและเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นการป้องกันโรคโควิดนักเรียนไม่ต้องเซ็นต์ชื่อในการรับหนังสือ 
  3.4.2 การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
ห้องเรียนโครงการฯ ม.1/7 และ ม.4/5 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงไม่
ต้องมารับหนังสือ ค่อยรับในโอกาสต่อไป และการรับหนังสือจะมีสองจุดคือ อาคารสมานคุณ และห้องโสตทัศน
ศึกษา โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถเพ่ือลดความแออัดและความปลอดภัย 
  3.4.3 .แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  เริ่มสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
มิถุนายน 2564 ตามตารางสอนที่ฝ่ายวิชาการได้จัดให้เป็นที่เรียบร้อย  ครูปริฉัตร์ จันทร์หอม แจ้งข้อมูลการ
ส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน 692 คน มีความพร้อม ส่วนนักเรียน 86 คน ไม่มีความพร้อม
ในการเรียน 

  3.4.4 แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมฐานการเรียนรู้การรับการประเมินเป็นศูนย์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครูอมรรัตน์ วิจารณ์ แจ้งก าหนดการนิเทศครั้งที่ 1 คือวันที่ 14 มิถุนายน 2564           เวลา 
13.00 น. – 16.00 น. และจะมีการประเมินจริงวันที่  7 กรกฎาคม 2564 

  3.4.5 รายงานการรับนักเรียน รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จ านวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
มี 282 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 152 คน  
 



  3.4.6   - ทางโรงเรียนต้องส่งเอกสารในการขออนุมัติเปิดห้องเรียนโครงการ ห้ องพิเศษ                     
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

- ครูนภิสา เส็นติระ แจ้งการส ารวจความต้องการเปิดห้องเรียนของนักเรียน            
ในปีการศึกษา 2565 ห้องวิทย์ - คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการ 175 คน (87.10 %)             
ไม่ต้องการ 26 คน (12.90 %) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL ทางร้านได้น าเสนอสื่ออุปกรณ์แล้ว และผู้อ านวยการก็อนุมัติ              

ตามที่เสนอ ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสนอฝ่ายพัสดุเพ่ือด าเนินการต่อได้ ส่วนห้องคณิตก็ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ
น าเสนอต่อผู้อ านวยการให้เรียบร้อยเพื่อด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

  5.1 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งการรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา            
ปีการศึกษา 2563 
   - มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   - มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

  สรุปได้ว่า ตามที่มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียน
บ้านตาขุนวิทยา อยู่ในระดับ ดีเลิศ และประกาศก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประกาศใช้ วันที่ 15
พฤษภาคม 2564   

  5.2 ครูจงกล รจนา แจ้งโครงการปี 2564  สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน  

ผู้อ านวยการขอให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  

 

 ปิดประชุมเวลา  13.20 น. 

        

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นางสุดา  เอ้งฉ้วน)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

              (นายบุญเลิศ ทองชล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 


