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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 แจ้งข้อราชการของเลขา สพฐ  

สรุปประเด็นข้อสั่งการ เลขาฯ กพฐ. จากรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ช่วงนาที         
ที่ 1.14 – 1.26) 

  1. การท างานเพ่ือให้เด็กได้เรียนอย่างมีคุณภาพ : สพฐ. จะลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น ท าเฉพาะ 
ที่จ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ท าจะเกิดความเสียหาย ให้ สพท./รร. สะท้อนข้อมูลกลับมาที่ เลขาฯ กพฐ. รับทราบด้วย 

  2. การจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก On site น่าจะมีปัญหา ให้ปรับวิธีการจัดการเรียน         
การสอน 

    2.1 การจัดรายวิชา : สอนวิชาหลัก โดยวิชาอ่ืนบูรณาการ 

     2.2 ตัวชี้วัดตามหลักสูตร : เน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และบูรณาการกับวิถีชีวิต 

     2.3 การนับเวลาเรียน : นับทุกครั้งที่เรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหน  

     2.4 การบ้าน : งด/ลด การบ้าน ครูบูรณาการร่วมกัน อาจจะให้ท าเป็นโครงงาน           
ที่ท าทุกวิชาบูรณาการร่วมกัน 

     2.5 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ : เน้นหลักฐานการเรียนรู้มากกว่าการสอบ  

  3. ความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว : ให้ค านึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการ
ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด แสวงหาและเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ 

  4. เนื่องจากการแพร่การจายของโรคมีมาก สถานที่พักคนป่วยไม่มี : ให้ความร่วมมือกับชุมชน 
ใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่พักคนป่วย/รพ.สนาม โดยให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน และค านึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นส าคัญและไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ “ให้ช่วยบนพ้ืนฐาน 
ความปลอดภัย ทุกคนมีความสุข” 

  5. การนิเทศติดตาม : เลขาฯ กพฐ. จะนิเทศ ติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส์ มายัง สพท.           
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท างานร่วมกัน โดยจะแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ทราบอีกครั้ง 

 1.2 แจ้งผลการโหวต ล าดับที ่1 - 10 ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้ทางราชการด้วยความมุ่งมั่นและอุตสาหะ 
ล าดับที่ 1 - 10 และน าเสนอ สพม. จ านวน 3 คน (คนท่ีไม่เคยได้รับ) คือ 
  1. นายพีรพงษ์ ฤทธิเพชร 
  2. นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม 
  3. นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 
  4. นางกัญจนา  สมชาติ 
  5. นางจงกล รจนา 
 



  6. นายนพดล ศรีสุข 
  7. นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ 
  8. นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
  9. นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 
  10. นางสุภาพร พัฒนรักษาและนางเรณู ผดุงฤกษ์ 

เสนอชื่อ ส่ง ส านักงานเขตพท้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จ านวน 3 คน คือ  
นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม นายนพดล ศรีสุข และนางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ 

 1.3 แจ้งร้านบริจาคเงินเข้าบัญชีสวัสดิการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเพ่ือใช้เงินตามวัตถุประสงค์  
  ดังนี้   1. บริษัท บีเอสคอมพิวเตอร์     15,464    บาท 
                2. ร้านบัณฑิต           110,000   บาท 
                     รวม  125,464   บาท 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

   มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

     3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   

  3.1.1  รองฯ ปริวรรต ธงธวัช ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ออนไลน์ และแจ้งสรุปการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผู้ปกครองเข้าร่วม 786 คน          
ไม่เข้าร่วม 302 คน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่คือสั่งงาน            
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไปคือ อินเตอร์เน็ตต้องมีความเร็วและใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย  

  3.1.2 รองฯ กัญจนา สมชาติ การนิเทศออนไลน์ ในระยะแรกตามนโยบายการนิเทศตัวแทนครู
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนระยะที่สองจะต้องมีการนิเทศทุกคน 

   3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  3.2.1 หนังสือสั่งการจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในการก าชับแนวปฏิบัติและการปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคโควิด ทางจังหวัดขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ มอบหมายให้บุคลากรท างานที่บ้าน          
ให้มากที่สุด เว้นแต่มีงานด่วน 
  3.2.2 ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล แจ้งหนังสือสั่งการจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ให้เหมาะกับรูปแบบ          

ของ สพฐ.และสภาพปัจจุบัน  ผอ. แนะน าการสอบกลางภาค ปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบและสถานการณ์              
รองฯกัญจนา สมชาติ รับนโยบายของผู้อ านวยการและจะน าคุยกับฝ่ายบริหารงานวิชาการอีกครั้ง  

 4.2 การนิเทศออนไลน์ ในระยะแรกตามนโยบายการนิเทศตัวแทนครูของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส่วนระยะที่สองในเดือนกรกฎาคม จะต้องมีการนิเทศทุกคน ซึ่งมีการนิเทศไปบ้างแล้ว ครูทุกคนมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีสื่อ มีเทคนิคในการจัดกิจกรรม ซึ่งฝ่ายงานวิชาการได้มีการจัดท า
แบบสรุปการนิเทศเป็นที่เรียบร้อย 



  ผู้อ านวยการ แจ้งเพ่ิมเติม วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุด วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันหยุด 
ส่วนวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ผู้อ านวยการแนะน าวิธีการในการจัดกิจกรรมว่าไม่ต้องเต็มรูปแบบ          
แค่ทักทายท าความเข้าใจ ติดตามงานของนักเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 5.1  รองฯปริวรรต ธงธวัช แจ้ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จะมีการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                    
คนประมาณ 200 คน และมีการประสานงานกับสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยในการป้องกันโควิด และแจ้งเรื่อง
นักเรียนลงเฟสบุ๊คหาครูคนใดเห็นว่าไม่สมควร ควรตักเตือนทันที ฝากครูที่ปรึกษาช่วยดูแลและชี้แจงกับนักเรียน 

 5.2 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล เพ่ิมเติม การประเมินผลวัดผลนักเรียนต้องมีการยืดหยุ่น             
และสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนสาระฯ ครูกิ่งดาว  ช่วยชนะ การวัดผลประเมินผล มีการ ฟังพูดอ่านเขียน 
ส่งในกลุ่มไลน์ ครูอมรรัตน์ วิจารณ์ ครูในกลุ่มสาระฯ มีวิธีการเก็บคะแนนเป็นของตนเอง และมีการปรับตัว            
ให้ เข้ากับสถานการณ์ ครูจงกล รจนา สาระฯคณิตศาสตร์ มีใบงาน ใบความรู้และใช้ google form ครูโยธิน นวลมุสิก           
ใช้กลุ่มไลน์ในการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผล ครูพีรพงษ์ ฤทธิเพชร กลุ่มสาระฯการงานฯ             
ใช้ google form สรุป ครูทุกคนมีวิธีการเป็นของตนเองขึ้นอยู่กับธรรมชาติวิชาและวิธีการของครู 

 5.3 ครนูริศา บุระชัด แจ้งสัปดาห์ที่ 10 จะมีการสอบกลางภาค 

 5.4 ผู้อ านวยการบุญเลิศ ทองชล เสริมว่าการส ารวจอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของนักเรียน จะมีการ
ช่วยเหลืออย่างแน่นอน แต่ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนจากครูที่ปรึกษา และต้องขอขอบคุณรองฯกัญจนา สมชาติที่เป็น
คนประสานงานกับ TOT ในการช่วยเหลือนักเรียน 8 คน ให้ได้มีอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเรี ยน 
และขอบคุณครูทุกคนที่ร่วมมือกันช่วยกันให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 

ปิดประชุมเวลา 17.05 น. 

 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นางสุดา  เอ้งฉ้วน)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

              (นายบุญเลิศ ทองชล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 
 
 


