
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (Online) 
ครั้งที่ 4/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 
------------------------------------------------------ 

ประธานในที่ประชุม  ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

 ครูและบุคลากร จ านวน 64 คน 

1 นายบุญเลิศ  ทองชล 28 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 29 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 
3 นายปริวรรต ธงธวัช 30 นายโยธิน  นวลมุสิก 
4 นายสุนทร  เพชรชู 31 นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน 
5 นางกมลรัตน์  คะตะโต 32 นายนพดล  ศรีสุข 
6 นางจงกล  รจนา 33 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
7 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 34 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
8 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 35 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ 
9 นายสัญญา  เจริญ 36 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 

10 นายธีรเทพ  มุกดา 37 นางสาวสุธาสินี เทพไชย 
11 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 38 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 
12 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 39 นายนราธิป นาเจริญ 
13 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์ 40 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
14 นางนริศา บุระชัด 41 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
15 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 42 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
16 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม 43 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์ 
17 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 44 นางสาวพันทิวา คงแย้ม 
18 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 45 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ 
19 นายวีรยุทธ   อนุกูล 46 นางสาวสโรชา ทองนุ่น 
20 นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว 47 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน 
21 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 48 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
22 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 49 นายพัชรพล รัตนพันธุ์ 
23 นางสาวนันทญา  บรรณราช 50 นายนพดล  ทองนา 
24 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 51 ว่าที ่ร.ต.หญิงจิราภรณ์  สีด า 
25 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 52 นายวีระ  ห้วยนุ้ย 
26 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 53 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ 
27 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 54 นายธีระพล  เกิดเนตร 



55 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  59 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ   
56 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 60 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ 
57 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 61 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
58 นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ 62 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 

  63 Mr.Epie Metuge Pual 
  64 นางสาวขวัญธิดา  อภิโมทย ์

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1  ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด 

 1.2  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนฉบับที่ 4 แจ้งเปิดเรียนวันที่ 19 
กรกฎาคม 2564 แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ว่ามีคนติดโควิดในเขตอ าเภอเพ่ิมหรือไม่ หากมีการติดเพ่ิมคาด
ว่าโรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ 

 1.3 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2564  

 1.4 ยอดนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จ านวน 1,106 คน 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

         มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

     3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้อ านวยการเน้นย้ า
ขอให้จัดการเรียนการสอนจนถึงการเปิดเรียนปกติ 

   3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  3.2.1 แจ้งผลการประชุมผู้ปกครองเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน รองฯ ปริวรรต ธงธวัช            
แจ้ง เรื่องระเบียบทรงผมนักเรียนเป็นไปตามท่ีได้ประชุมครู นักเรียน และผู้ปกครองในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564  
  3.2.2 แจ้งการจัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ครูจุฬาลักษณ์ หนูหวาน เสนอการจัดท าแผนรองรับการเผยแพร่ของโรคโควิดกับทางส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ แนวปฏิบัติ
หากมีครูหรือนักเรียนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องด าเนินการตามแผน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 รองฯ กัญจนา สมชาติ แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการด าเนินงานวิชาการ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่มสอนออนไลน์ นับเวลาเรียน 1 มิถุนายน  
2564 โดยใช้โปรแกรม ปพ.5 ที่ครูด ารงศักดิ์ รจนา ได้อนุเคราะห์สร้างโปรแกรมให้ 12 - 16 กรกฎาคม 
2564 นิเทศออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2564 เปิดภาคเรียน 2 - 6 สิงหาคม 2564 สอบกลางภาค                      
18 สิงหาคม 2564 ประเมินศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 20 สิงหาคม 2564 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่
1/2564  ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มสาระฯเป็นผู้นิเทศ สัปดาห์ที่ 20 สอบปลายภาค และเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 
2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และแจ้งการสรุปข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์            
ได้ในเดือนมิถุนายน 2564  จ านวน 62 คน ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา ต้องท าใบงานให้กับนักเรียนย้อนหลัง 
โดยฝากไว้ที่หน้าป้อมยาม 

 



 - ครูนภิสา เส็นติระ แจ้งการจัดท า link การกรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทุกวันศุกร์
ทางวิชาการจะต้องน าข้อมูลรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 - รองฯ กัญจนา สมชาติ เสริมการลดจ านวนนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะต้องใช้วิธีการอย่างไร 
เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าเรียนในเดือน กรกฎาคม 2564 เพิ่มมากข้ึน  

- ครูปริฉัตร์ จันทร์หอม แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาเพ่ิมเติม แนวทางการออ าแบบ
ให้นักเรียนได้เลือกรายวิชาที่สนใจ โดยใช้ google form ผู้รับผิดชอบวิชาเพ่ิมเติม ม.1 - ม.3 ครูนพดล ศรีสุข   
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ผู้รับผิดชอบ ครูปุณณมา ทองดีเพ็ง สาธารณประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ครูวิภาวรรณ           
ขันพระแสง ลูกเสือ ผู้อ านวยการให้ทั้งสามกองไปประชุมเพื่อตกลงกันอีกครั้ง   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ครูจงกล รจนา การจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯของรัชกาลที่ 10 มีการขึ้นป้ายผูกผ้าหน้าโรงเรียน  
ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ขอความร่วมมือจากครูผู้ชายขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนวันที่ 9 ก.ค. 2564 ในส่วน
ของการผูกผ้า มอบหมายครูสุภาพร พัฒนรักษา และครูธิดารัตน์ แซ่เลี้ยว และจะมีการลงถวาย
พระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่เว็บไซตข์องโรงเรียน 

- การยกย่องเชิดชูเกียรติครู ลูกจ้างประจ า ขอความร่วมมือในการโหวตคัดเลือกจ านวน 3 คน 
ซึ่งท าผลงานให้กับโรงเรียน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องไม่เป็นคนที่จะเกษียณอายุราชการ 

- ครูสัญญา เจริญ แจ้งการจัดท าชุดเบิก จัดท าได้ปกติ  
 

ปิดประชุมเวลา 17.00 

 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นางสุดา  เอ้งฉ้วน)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

              (นายบุญเลิศ ทองชล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 


