
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (Online) 
ครั้งที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 
------------------------------------------------------ 

ประธานในที่ประชุม  ผอ.บุญเลิศ  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 แจ้งการขยายเวลาเปิดเรียนตามปกติ จากเดิม  19 กรกฎาคม 2564 ออกไป อีก 7 วัน              
ตามมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 6/2564 วันที่  12 กรกฎาคม 2564 ให้เลื่อนเปิดเรียน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ออกไป โดยให้ประเมินสถานการณ์วันต่อวันในแต่ละสัปดาห์ ประกาศขยายเวลา
เปิดเรียน ได้ครั้งละ 7 วัน ตามอ านาจของผู้อ านวยการ หากไม่มีผู้ติดเชื้อในเขต 3 อ าเภอใกล้เคียงต่อเนื่อง            
ให้มีการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่าย            
และสาธารณสุข เพ่ือประเมินสถานการณ์และพิจารณาเปิดเรียนตามปกติ เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 19 – 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนยังปิดตามมติของ
คณะกรรมการการสถานศึกษา  26 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชย  28 กรกฎาคม 2564 หยุดวันเฉลิมฯ 
รัชกาลที่ 10  

 1.2 แจ้งการฉีดวัคซีนของครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ตามที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้ครูศันสนีย์                  
สว่างจันทร์  ส ารวจบุคลากรครูที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนั้น มีครูจ านวน 13 คนที่ได้รับการฉีด ซึ่งทั้งหมดมี             
70 คน  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

     3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  รองฯกัญจนา  สมชาติ แจ้งเรื่องกิจกรรมลูกเสือ หลังจากที่
ได้มีการประชุมตกลงกันแล้ว มีมติให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบเป็นหลัก มอบหมายครูประเสริฐ จันทร์ทัน เป็นผู้ท า
ค าสั่งแต่งตั้ง 

   3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  3.2.1 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2564 รองฯ ปริวรรต ธงธวัช แจ้งค าสั่งการประชุมผู้ปกครอง การประชุมจะแบ่งออกเป็นสองช่วง คือช่วงแรก
จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ช่วงที่สองจะเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ทางโรงเรียนจะมีการ
ไลฟ์สดทางกลุ่ม facebook ของโรงเรียน 

  3.2.2 ระบบการช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์  SCSS  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูอรณ์สิริ  แก้วปลอด
ชี้แจงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หน้าเว็บไซด์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจะมีรายละเอียดของการเยี่ยม
บ้าน และรายละเอียดอ่ืนๆ คุณครูทุกคนสามารถเข้าไปเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 
  3.2.3 การจัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนออนไลน์ ครูพันทิวา คงแย้ม แจ้งว่าเอกสารการจัดกิจกรรม
โฮมรูมสามารถไปดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บของโรงเรียน ซึ่งจะมีการส่งรายงานการจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 



 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล ชื่นชม การน าเสนอ เสนอๆได้ตรงเวลาและเสริมการประชุมผู้ปกครอง เหตุผลใน
การประชุมคือท าความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้ปกครองควรจะต้องรู้ว่าให้นักเรียนท าอะไรช่วงเวลา
ไหน และมอบหมายครูที่ปรึกษา เน้นย้ าการเข้าร่วมกับการประชุมผู้ปกครองว่ามีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง ส่วนการเยี่ยม
บ้านออนไลน์ ครูที่ปรึกษาจะได้สื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีปัญหา และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   

  - รองฯกัญจนา  สมชาติ การกรอกข้อมูลของนักเรียนใน google form  ในการรายงานการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีนักเรียนระดับ ม.3 เข้าเรียนน้อยกว่าในระดับอ่ืนๆ   

  - ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล เมื่อคุณครูสอนเสร็จให้ประเมินผล เก็บคะแนนเพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่นักเรียน แตก็่ต้องตระหนักถึงนักเรียนที่ไม่ไดเ้ข้าเรียนด้วย 

 4.2 การนิเทศออนไลน์ 

  - ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล แจ้งเรื่องเรื่องการนิเทศ เพ่ือดูว่านักเรียนให้ความรว่มมือหรือไม่         
และให้ความส าคัญกับครูและนักเรียนทุกคน มอบหมายฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ปกครองเรื่องการนิเทศได้ทราบในวัน
ประชุมผู้ปกครองด้วย 

  - รองกัญจนา สมชาติ ชื่นชมครูเตรียมความพร้อมในการสอนดีมาก และนักเรียนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

  - รองฯปริวรรต ธงธวัช อธิบายเรื่องการสร้าง Link ให้ทุกห้องเรียนเพ่ือให้คุณครูเข้าไปสอน       
ใน Line Meeting เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 - รองกัญจนา สมชาติ หารือ เรื่องคุณครูที่อยู่บ้านพักจะเดินทางกลับภูมิล าเนาต่างจังหวัด  

          ผู้อ านวยการได้ข้อสรุปว่า ถ้าหากจ าเป็นต้องเดินทางให้ขออนุญาตขออนุญาตเป็นรายคน        
แต่ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เดินทาง เพ่ือความปลอดภัย แต่หลังเดือนเดือนกรกฎาคม บอร์ดบริหารจะจะพิจารณา
อีกครั้ง 

 - อ.จงกล รจนา หารือ เรื่องนักเรียนไม่เข้าห้องเรียน และไม่สามารถติดต่อได้ 

  รองฯกัญจนา สมชาติ ให้ครูที่ปรึกษาตามในเชิงลึก เช่น หาเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่อยู่
พ้ืนที่ใกล้กัน หรือประสานผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

ปิดประชุมเวลา 16.50 น. 

 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นางสุดา  เอ้งฉ้วน)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

              (นายบุญเลิศ ทองชล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 


