
รายงานการประชุมครูและบคุลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
ครัง้ที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องโสตทศันศกึษา 

---------------------------------------------------- 
ประธานที่ประชุม นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ครูและบุคลากร จ านวน 58 คน 

1 นายบุญเลิศ ทองชล 30 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 
2 นางกัญจนา  สมชาติ 31 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 
3 นายปริวรรต ธงธวัช 32 นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน 
4 นางกมลรัตน์  คะตะโต 33 นายนพดล  ศรีสุข 
5 นางจงกล  รจนา 34 นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
6 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 35 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 
7 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 36 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ 
8 นางสุดา เอ้งฉ้วน 37 นางสาวสุธาสินี  เทพไชย 
9 นายธีรเทพ  มุกดา 38 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง 

10 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 39 นายนราธิป นาเจริญ 
11 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ 40 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
12 นางนริศา บุระชัด 41 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
13 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 42 นางสาวช่อผกา  แก้วนิล 
14 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม 43 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
15 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 44 นางสาวพันทิวา คงแย้ม 
16 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง 45 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ 
17 นายวีรยุทธ   อนุกูล 46 นางสาวสโรชา ทองนุ่น 
18 นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว 47 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน 
19 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 48 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง 
20 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 49 นายพัชรพล รัตนพันธ์ 
21 นางสาวนันทญา  บรรณราช 50 นางสาวชมพูนุช  ชลสินธุ์ 
22 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 51 นายกฤษดา  เชิญกลาง 
23 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 52 นายนพดล  ทองนา 
24 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 53 นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ 
25 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 54 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
26 นายโยธิน นวลมุสิก 55 นายธีระพล  เกิดเนตร 
27 นายสมศักดิ์  บัวหนุน  56 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
28 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 57 Mr.Epie Metuge Pual 
29 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 58 นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์ 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายสุนทร เพชรชู   ลากิจ 
 2. นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม    ลากิจ 
 3. นางสาวฐิตารีย์  อินทจันทร์  ลากิจ 

เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. มีคุณครูยื่นขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 4 คน คือ คุณครูปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร คุณครูนริศา  
บุระชัด คุณครูสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ และคุณครูสุภาพร  พัฒนรักษา เน้นให้คุณครูเห็นความส าคัญของการเล่ือนวิทยฐานะ 
มอบหมายให้ฝ่ายบุคคลท าแผนในการส่งเสริม สนับสนุนครู เพื่อให้ผ่านวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  
 2. ผู้อ านวยการยื่นวิทยฐานะเช่ียวชาญ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแต่งต้ังกรรมการ คาดว่าจะประเมินปลาย
เดือนพฤษภาคม และขอขอบคุณคุณครูทุกคนท่ีร่วมกันท างานจนสามารถน าผลงานไปประเมินได้ เน้นให้คุณครูทุก
คนมีการจัดการเรียนการสอน โดยให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แผนการสอน ส่ือ วิจัย เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล การรายงานผล ให้เป็นปัจจุบัน 
 3. อ าเภอบ้านตาขุนได้รณรงค์ให้ข้าราชการในอ าเภอแต่งกายด้วยชุดไทยในวันอังคาร วันพฤหัสบดี (ไม่
จ ากัดสี) และวันศุกร์รณรงค์ให้ใช้เป็นชุดผ้าลายราชวัตรโคม 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2565 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและถือปฏิบัติ 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

 การรายงานแผนงาน / โครงการของปีการศึกษา 2564 รายงานผลแล้ว จ านวน 20 โครงการ คงเหลือ 10 
โครงการ ให้รีบด าเนินการรายงานผลให้เสร็จส้ิน  

 3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

      3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  1. แจ้งผลการสอบแก้ตัว ของนักเรียนทุกระดับ 
 คุณครูฝ่ายวัดผลรายงานจ านวนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบการศึกษาของปีการศึกษา 2564 จ านวน
นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนในระดับช้ัน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 มอบหมายให้ครูผู้สอนในรายวิชาท่ีนักเรียน
มีปัญหาได้ท าการแก้ตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 และคุณครูฝ่ายวัดผลได้แจ้ง
รายช่ือนักเรียนท่ีคาดว่าจะซ้ าช้ัน โดยให้ครูท่ีปรึกษาช้ีแจงรายละเอียดข้อมูลนักเรียนซ้ าช้ันของแต่ละห้อง 
  2. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ในวันท่ี 9 - 12 พฤษภาคม 2565 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งตารางก าหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คุณครูแต่ละสาระวางแผนในการปรับ
พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้สร้างทัศนคติท่ีดี สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้าง การวัด
และประเมินผลเป็นอย่างไร หรืออาจจะวัดความรู้พื้นฐาน มีกิจกรรม หรือเกมให้แก่นักเรียน หากต้องการซื้อของ
รางวัลให้รีบแจ้งวิชาการเพื่อท่ีจะท าการจัดซื้อ และหากต้องการใช้ห้องเรียนให้ติดต่อไปท่ี อ.นพดล ศรีสุข 
  3. กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
 รองฯ กัญจนา สมชาติ แจ้งช่วงเช้าให้นักเรียนเข้าแถว ผู้อ านวยการและฝ่ายบริหารพบปะนักเรียน 
หลังจากนั้นจะให้ครูท่ีปรึกษาพบปะนักเรียน และมีการท าความสะอาดห้องเรียน เขตพื้นท่ี รับสมุด และหนังสือ 
ส่วนช่วงบ่าย ให้นักเรียนรับตารางสอน และเข้าเรียนตามปกติ มอบหมายครูท่ีปรึกษาแจ้งนักเรียนเตรียมความ
พร้อมเรื่องทรงผม เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยในวันเปิดภาคเรียน 
 



  4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 
  รองฯ กัญจนา  สมชาติ เน้นย้ าครูทุกคนต้องมีโครงการสอน แผนการสอน รายงานการจัดท าแผนการสอน 
พร้อมให้ดูแบบฟอร์มการรายงานต่างๆ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 อ.นพดล  ศรีสุข แจ้งตารางสอนให้หัวหน้ากลุ่มสาระ และให้คุณครูในกลุ่มสาระตรวจทานตารางสอน และ
ส่งคืน อ.นพดล  ศรีสุขในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งจ านวนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ท่ีจะเข้ารับการปฐมนิเทศ ม.1 จ านวน 246 
คน ม.4 จ านวน 185 คน 

 3.2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ช่วงบ่ายจะมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 3.2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  1. การเตรียมความพร้อมอาคารสถานท่ีตามมาตรการการป้องกัน Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียน  
ปีการศึกษา 2565 
 รองฯ ปริวรรต  ธงธวัช แจ้งทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมอาคารสถานท่ีตามมาตรการการ
ป้องกัน Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2565 หลักๆ ท่ีรับผิดชอบคือ งานอาคารสถานท่ี และงาน
อนามัย มอบหมายงานอาคารสถานท่ีดูสีท่ีมาร์คจุดไว้ พ่นสีใหม่ให้ชัดเจน ฝากแม่ค้าท าความสะอาดโต๊ะและท่ีกั้น
ด้วย ห้องเรียนให้คุณครูท่ีมีห้องสาระประจ าอยู่ท่ีช้ันนั้นๆ ท าความสะอาดในห้องเรียน มอบหมายงานอนามัยดู
เรื่องป้าย อ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ฝากแม่บ้านท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม ในส่วนของหน้าประตูโรงเรียนให้
มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ มีการช่ือ หรือลงทะเบียนผ่านระบบไทยชนะ หากมีอุปกรณ์หรือห้องใดช ารุด ให้แจ้งฝ่าย
อาคารสถานท่ีประจ าอาคารนั้นๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังต้องมี  school isolation โดยมีการวางแผนว่าจะ
จัดต้ังท่ีศาลากลางน้ า 
  2. รายงานสถิติผู้ติดเช้ือ Covid-19  ปีการศึกษา 2564 
 อ.นันทญา  บรรณราช รายงานสถิติผู้ติดเช้ือ Covid – 19 ภายในโรงเรียน เริ่มบันทึกวันท่ี 2 ตุลาคม 
2564 ครูติดเช้ือจ านวน 22 คน และนักเรียนติดเช้ือจ านวน 77 คน  
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ แจ้งนายอ าเภอ รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ คุณครู
สามารถเข้าไปฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลบ้านตาขุนได้เลย ส่วนนักเรียนจะประสานให้เจ้าหน้าท่ีมาฉีดท่ีโรงเรียนหรือ
ให้นักเรียนไปฉีดท่ีโรงพยาบาล  

3. ระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2565  
 รองฯ ปริวรรต  ธงธวัช แจ้งระเบียบทรงผมนักเรียน และมอบครูท่ีปรึกษา เน้นย้ านักเรียนในเรื่องทรงผม 
และระเบียบการแต่งกาย ให้เรียบร้อย ถูกระเบียบในวันเปิดภาคเรียน 
  4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 
 รองฯ ปริวรรต  ธงธวัช แจ้งค าส่ังปฐมนิเทศ และก าหนดการ ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ให้คุณครู
ทราบ และแจ้งค าส่ังในไลน์โรงเรียนอีกครั้ง 

 3.2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  1. การลงเวลาปฏิบัติงาน 
 อ.จงกล  รจนา แจ้งเริ่มลงเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หากไม่ได้มาปฏิบัติ
หน้าท่ีให้แจ้งในไลน์โรงเรียน หรือแจ้ง อ.จงกล  รจนา /อ.สมฤดี  กลับรินทร์ ทราบ การลงเวลาปฏิบัติงานให้คุณครู
ลงทุกวัน และให้ลงตอนเช้าก่อนท าภารกิจอื่น 
 
 



  2. การประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากร 
 อ.จงกล  รจนา เน้นย้ าให้เห็นความส าคัญเรื่องการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากร ให้ทยอยท า
เรื่อยๆ ตามเวลาท่ีก าหนดของตนเอง 
  3. แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปีแรก ระยะเวลา
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 อ.จงกล  รจนา แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  รอบครึ่งปีแรก ของ
คุณครูทุกคน ช่วงเปอร์เซ็นต์ จะอยู่ในช่วง 2.98 – 3.12  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 แนวทางการด าเนินการโครงการ ปลอด 0 ร มส. และ มผ. ส าหรับนักเรียนท่ียังไม่ผ่าน 
 รองฯ กัญจนา  สมชาติ น าเสนอคุณครูในช่วงวันท่ี 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ด าเนินการติดตาม
นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผลการเรียน โดยครูท่ีปรึกษา ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ประสานนักเรียนมาแก้ตัว และครู
ประจ าวิชาให้มาพบนักเรียนในห้องโสต และในปีการศึกษา 2565 ให้คุณครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แยก
นักเรียนกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน หากิจกรรม หรือสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อน หากมีการสอบแล้ว นักเรียนไม่ผ่าน
ให้คุณครูด าเนินการให้นักเรียนแก้ตัวทันที 
 มติท่ีประชุม ด าเนินการตามท่ีรองกัญจนา สมชาติ น าเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 

      ลงช่ือ                            ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์)    

               ลงช่ือ                             ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

               (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 


