
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (Online) 
ครั้งที่ 2/2564 

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 
------------------------------------------------------------- 

ประธานในที่ประชุม ผู้อ านวยการบุญเลิศ  ทองชล 

เริ่มประชุมเวลา 15.15 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

 ครูและบุคลากร จ านวน 63 คน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  ขอแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายเข้ามา 2 ท่าน คือ 
 1. คุณครูสุธาสินี เทพไชย   จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 2. คุณครูภัทราพร ช่างเหล็ก  จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
1.2 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธีระพล เกิดเนตร และคุณครูศรีสุดา แก้วสุข ในโอกาสได้สมาชิกใหม่

ของครอบครัว 
1.3  แจ้งผลการประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2564 เน้นความปลอดภัยของครูและ

บุคลากรเป็นส าคัญ วันที่ 17 พ.ค. 2564 ครูไม่ต้องไปลงชื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนแต่ยังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของตนเองที่ได้รับโดยการใช้ออนไลน์ และหากคุณครูคนใดเนทางออกนอกสถานที่ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
โดยตรง และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และ ผอ.เขต แจ้งมาหากครูคนใดมีกิจธุระ
กับเขตพ้ืนที่ฯ ให้ติดต่อเขตก่อนเพ่ือเป็นการป้องกันโรคโควิด การเปิดเรียนเปิดวันที่ 1 มิ.ย.2564 มอบหมาย
ฝ่ายบุคคลให้ด าเนินการแจ้งครูที่อยู่ต่างจัดหวัด ให้เดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 เพ่ือมากักตัว
เป็นเวลา 14 วัน เป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดเทอม แต่หากใครไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ให้แจ้งฝ่าย
บุคคล่ให้รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

   3.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.1.1 ครูจงกล รจนา แจ้งแนวทางการลงเวลาปฏิบัติงาน ช่วงนี้มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง ส่วน

ใหญ่การติดต่อประสานงานใช้ระบบออนไลน์ครูที่อยู่ต่างจัดหวัด ให้เดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 
2564 เพ่ือมากักตัวเป็นเวลา 14 วัน เป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดเทอม แต่หากใครไม่สามารถเดิน
ทางเข้าออกได้ให้แจ้งฝ่ายบุคคล่ให้รับทราบ 

 3.1.2 ส ารวจครูและบุคลากรที่อยู่ในและนอกจังหวัดเพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.1.3 การปฏิบัติตามค าสั่งของจังหวัด ข้าราชการและบุคลากรออกนอกจังหวัดต้องขอ
อนุญาต หากไม่ขออนุญาตมีโทษปรับ 20000 บาท 

 

 



 3.1.4 จ านวนครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร 3 คน ครู 61 คน (ข้าราชการ 50 
พนักงานราชการ 2 อัตราจ้าง 7) แม่บ้าน 2 คน นักการ 2 คน ยาม 1 คน ธุรการ 1 คน 

3.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  3.2.1 กิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้จัดท าชุดเบิกส่งให้ฝ่ายพัสดุเพ่ือจะได้
ส่งต่อให้ฝ่ายการเงนิ หากมีชุดเบิกค้างอยู่ ขอให้แจ้งฝ่ายพัสดุเพื่อด าเนินการต่อไป 

 3.2.2 ครูจงกล  รจนา  แจ้งงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 2564 พิจารณาตัดงบเรียบร้อย
แล้วสามารถด าเนินงานตามแผนได้ ส่วนแผนงาน/โครงการปี 2563 ขอให้รายงานโครงการให้เป็นที่เรียบร้อย 
รองฯกัญจนา เสริมว่า โครงการที่ควรเร่งด าเนินการคือ ห้องเรียนพิเศษ  
 3.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  3.3.1 รองฯ ปริวรรต  แจ้งในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ก่อนเปิดภาคเรียน ปี
การศึกษา 2564 ต้องเตรียมสถานที่ 17 พ.ค. 2564 ตามมาตรการของ สพฐ. 6 มาตรการ  
  3.3.2 การนิเทศบ้านพักครู ในก่อนหน้านี้มีการด าเนินการไปบ้างแล้ว ในการด าเนินงานช่วง
ต่อไปจะอยู่ในช่วงวันที่ 1 มิ.ย. 2564 
      ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  3.3.3 ครูก่ิงดาว  แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
ตามค าสั่งของโรงเรียน 
  3.3.4 การส่งต่อข้อมูลของครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างครูที่ปรึกษาเดิมกับครูที่
ปรึกษาใหม่ สิ่งที่ต้องส่งคือ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 มิ.ย. 
2564 
  3.3.5 การปฏิบัติหน้าที่ของเวรรักษาการณ์ ในวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งเวรยาม
กลางวันและกลางคืน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
  3.3.6 ครูอรณ์สิริ   แจ้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

  3.3.7 ครูจุฬาลักษณ์   แจ้งให้ครูเข้าไปลงทะเบียนในระบบ Thai save Thai 

 3.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  3.4.1 รองฯ กัญจนา  แจ้งในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทางวิชาการช่วงวันที่ 
17-31 พฤษภาคม 2564 เช่นการเตรียมตารางสอน การรายงานทุกวันศุกร์ การเตรียมการสอนออนไลน์ การ
นิเทศออนไลน์ การปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ 
  3.4.2 ครูสมศักดิ์  รายงานการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นักเรียนชั้น ม.1 มีจ านวน 288 คน ม.4 มีจ านวน 182 คน 
  3.4.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 รับที่โรงเรียน  
ในวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2564 ฝากครูเวรประจ าวันดูแลในการรับนักเรียน และมีการรายงานตัววันที่ 29 – 30 
พ.ค. 2564 

  3.4.4 การจัดกิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวออนไลน์ มีใบมอบตัวให้หน้าเว็บโรงเรียน แจ้งให้
นักเรียนกรอกแล้วมอบให้กับครูที่ปรึกษา  

 

 



  3.4.5 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        
ด้วยระบบออนไลน์    ในวันที่ 17 พ.ค. 2564  
  3.4.6 การจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานออนไลน์ ในวันที่ 18 – 21  พ.ค. 2564 
  3.4.7 ครูนพดล  ศรีสุข แจ้งการจัดตารางสอนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการ
ด าเนินการจัดท าใหม ่

  3.4.8 การติดตามนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบ และการแก้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน        
ของภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้รับผิดชอบหลักคือครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา งานวัดผล งานระบบ sgs ฝากคุณครูช่วย
ติดตามนักเรียนที่ยังไม่จบให้เร่งด าเนินการ 

  3.4.9 การจัดท าข้อมูล SAR การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีการ
แต่งตั้งครูสมศักดิ์ บัวหนุนเป็นผู้รับผิดชอบ และครูวราวรรณ เป็นผู้ช่วย ซึ่งในวันที่ 17 พ.ค. 2564 จะต้องส่ง
ข้อมูลของโรงเรียนไปยังเขตพ้ืนที่  

  3.4.10 ครูอมรรัตน์ แจ้งการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครูทุกคนต้องมี
แผนการจัดการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2563 และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 
พ.ค. 2564 ส่งแผนฯ 25 พ.ค. 2564 เตรียมรับการประเมิน 9 มิ.ย.2564 รับการประเมิน 

  3.4.11 การสอบ CEFR ของครูภาษาต่างประเทศ ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 
31 พ.ค. 2564 และแจ้งครูทุกคนให้เข้ารับฟังกิจกรรมเรียนรู้ระหว่างวันที่ 12  25 พ.ค. 2564 ทาง obec 
channel 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 5.1 ผอ. แจ้งให้ครูกรอกข้อมูล พรบ.การศึกษา ตามลิงค์ในกลุ่มไลน์โรงเรียน และขอบคุณครูทุกคนที่ให้
โอกาสนักเรียนในการแก้ตัว  

 5.2 ครูสัญญา การน าเอกสารไปให้ ผอ.รับทราบและเซ็นต์ ขอให้แจ้งและมีรถตู้โรงเรียนบริการให้ แต่
ขอให้แจ้งล่วงหน้า และจะมีการด าเนินการสัปดาห์ละครั้ง 

 5.3 รองฯกัญจนา  การอัพเดตจ านวนครูในกลุ่มไลน์โรงเรียน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

- ปิดประชุม เวลา 12.45 น. 

 

      ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นางสุดา  เอ้งฉ้วน)    

               ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

              (นายบุญเลิศ ทองชล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 


