
 
 

รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 6/2564 
วันอังคาร ที่  20  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet  

**************************************************************** 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 48  คน   ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน 45    คน 
  2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน   3    คน 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้ง 

1. การประกาศของรัฐบาลในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เพ่ือบังคับใช้มาตรการ  
การควบคุมแบบบูรณาการ 
  - พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  จ านวน 13 จังหวัด 
  - พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  จ านวน 53 จังหวัด 
  - พ้ืนที่ควบคุม   จ านวน 10 จังหวัด 
  - พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  จ านวน 1 จังหวัด (ภูเก็ต) 
 การประกาศของรัฐบาลในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในส่วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น การปฏิบัติตนตามข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นเรื่องที่คุณครู 
ทุกคนควรทราบ เพ่ือการป้องกันและดูแลตัวเอง  
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 



2.  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ปรับการปฏิบัติการมอบหมายหมาย
งานให้บุคลากรท างานที่บ้านให้มากที่สุด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นโดยค านึงถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของ
การปฏิบัติงาน 

- ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ปรับการปฏิบัติการให้เป็น 
การออนไลน์มากที่สุด ยกเว้นที่เหตุจ าเป็นที่จะต้องมาโรงเรียน  

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
3. ความคาดการณ์ว่าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะมีการเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียน 

เนื่องจากจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครู นักเรียนและบุคลากรมากกว่าร้อยละ 70 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 
 

ที่ประชุม    รับรอง 
  
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและสืบเนื่อง 
 

1. การประเมินผลงานของโรงเรียน   
 1.1 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ใช้วิธีการ

ประเมินแบบออนไลน์ใช้เวลาในการประเมิน 15 นาท ี
  1.2 โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านรอบที่ 1 จากจ านวน 35 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งสิ้น 1,252 
โรงเรียน ประเมินต้นเดือนสิงหาคม แบบออนไลน์  
  ทั้ง 2 โครงการนี้ ได้แก่ รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมและโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียน
ทุ่งสงวิทยาเป็นโรงเรียนเดียวที่ผ่านเข้ารอบในการประเมินผลงานโรงเรียนแบบออนไลน์ 
  1.3 โรงเรียนได้ประกาศการรับรองตามประกาศส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับดี จ านวน 3 มาตรฐานและ 15 ประเด็นพิจารณา ซึ่งได้ผลการ
ประเมินระดับ ดี เป็นระดับสูงสุด ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียน  และถึงแม้ 
จะเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 แต่คุณครูทุกคนควรปรับวิกฤต มองหาโอกาสที่จะสร้างและเสนอ
ผลงานโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ หากผ่านวิกฤตนี้ไปได้โรงเรียนจะได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 



2. การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 
 2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และให้ใช้รูปแบบตามความความเหมาะสม 

กับสถานการณ์บางวิชาอาจใช้การสอบกลางภาคแบบออนไลน์  ตลอดจนปรับลดภาระงานของนักเรียน  
คุณครสูามารถตัดทอน เพ่ิมเติม บูรณาการเนื้อหาให้นักเรียนจบหลักสูตรได้ 

 2.2 การวัดประเมินผลด าเนินการตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ความยืดหยุ่น
กับผู้เรียน  

 - คุณครูสามารถวัดและประเมินผลโดยใช้รูปแบบใดก็ได้แต่ให้ด าเนินการตามสภาพจริง  
ในส่วนของวิชาเพ่ิมเติมควรมุ่งเน้นทักษะการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน เช่น การเอาตัวรอดในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 

 - การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และหน้าที่
พลเมือง ให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ไดจ้ัดท าใบกิจกรรมเพ่ือเป็นรูปแบบให้คุณครูที่ปรึกษาได้น าไปใช้ในการเป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผล 

 - ขอให้คุณครูที่ปรึกษาด าเนินรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 1 ครั้ง  กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ใช้การเข้าโฮมรูมของนักเรียนเป็นสิ่งที่วัดและประเมินผล ในส่วนของ
แบบฟอร์มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้คุณครูด าเนินการจัดท าตามแบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ ในส่วน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองจะบูรณาการอยู่ในวิชาสังคมศึกษา 

 - ปพ. 5 ยกเลิกการใช้รูปเล่ม ปรับเปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบออนไลน์ คุณครูสามารถลงคะแนน
ผ่านทางระบบ SGS ในส่วนของเวลาเรียนทางวิชาการลดความเข้มงวดในการเข้าเรียนให้การตัดสินใจ 
อยู่ในดุลยพินิจของครูประจ าวิชา เช่น ในบางคาบเรียนนักเรียนมีปัญหาในการช่วยที่บ้านท างาน หรืออาจ 
ไม่มีความพร้อมในเรื่องการเรียนออนไลน์ แต่หากนักเรียนมีความผิดชอบ มาติดตามภาระงานภายหลัง  
คุณครูสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

 - เพ่ือให้เข้ากับ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ทางฝ่ายวิชาการปรับลดการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ แต่ให้คุณครูด าเนินการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ 

 - แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 วิชา ในส่วนของการลงข้อมูล ตัวชี้วัด 
ให้คุณครูลงข้อมูลแค่ตัวเลขมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ไม่ต้องใส่รายละเอียด และในส่วนวิธีการวัด ให้
คุณครูลงข้อมูลตามที่คุณครูได้ด าเนินการ เช่น การเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การมอบหมายงาน  
การท าโครงงาน ทดสอบ ในส่วนวิธีการวัดให้คุณครูลงข้อมูลตามที่คุณครูได้ด าเนินการ เครื่องมือการวัด เช่น 
ข้อสอบ น้ าหนักคะแนนขึ้นอยู่กับคุณครูลงข้อมูลใน SGS แบบฟอร์มนี้ไม่ต้องส่งฝ่ายวิชาการ 

 - ก าหนดให้นักเรียนมาเรียนแบบ On hand ในเวลา 10.00 – 14.00 น. ทางโรงเรียน 
ทุ่งสงวิทยามีการคัดกรองตามมาตรการความปลอดภัยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 มีการลงชื่อ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการวัดอุณหภูมิ 
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3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์  
 3.1 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนให้คุณครูจีราวรรณ บุญคุ้ม กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน เพ่ือสรุปและส่งให้ครูที่ปรึกษาติดตามในขั้นตอนต่อไป และขอความร่วมมือคุณครูประจ าวิชาให้
เข้มงวดกับนักเรียนก่อนจะส่งรายชื่อมายังฝ่ายกิจการนักเรียน 

 3.2 คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้าเรียนเลยตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาหรือเข้าเรียน
เพียง 1- 2 ครั้ง หรือไม่ส่งงานเลยและมีแนวโน้มจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านทางไลน์ส่วนตัวของคุณครู
จีราวรรณ  บุญคุ้ม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพ่ือฝ่ายบริหารก าหนดแนวทางในการด าเนินการและ
เป็นการติดตามไม่ให้นักเรียนออกจากระบบ ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายไปที่บ้านของนักเรียน เพ่ือติดตาม
รายละเอียดหรือปัญหาของนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์  

 3.3 คุณครูที่ปรึกษาทุกท่านส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์นักเรียนที่เป็นปัจจุบันและติดต่อได้ 
ให้กับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ที่คุณครูจิรวรรณ บุญคุ้ม เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการบริการคุณครูผู้สอน
และการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 

 3.4 คุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ทยอยเยี่ยมบ้าน 
แบบออนไลน์เพ่ือพูดคุยและชี้แจงกับนักเรียน ผู้ปกครองเท่าที่จะด าเนินการได้ อาจเลือกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน 
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4. การคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

พิเศษ (ทุนเสมอภาค)  โดยด าเนินการคัดกรองนักเรียนผ่านโปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) 
 - มีนักเรียนคัดครองจากคุณครูจิตติมา  จู้ทิ่น จ านวน 620 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 5 ของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดังนั้น ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาด าเนินการคัดกรอง
นักเรียนเพื่อรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 

 - คุณครูกาญจนา คงชนะ ได้ชี้แจงการคัดกรองนักเรียนเพ่ือรับเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนบาง
คนที่ครูที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการคัดกรองเพ่ิมเติม ขอให้คุณครูที่ปรึกษาพยายามลงข้อมูลเพ่ือให้นักเรียน 
ได้โอกาสมากที่สุด 
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5. การจัดเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและห้องเรียนเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ  
 - การจัดเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและห้องเรียนเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

เก็บเงินเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งด าเนินการเก็บ 7 รายงานที่จ่ายมาแล้ว 
ทางโรงเรียนจะจ่ายเงินคืน 450 บาท แต่นักเรียนจะต้องน าไปเสร็จที่ทางโรงเรียนให้ไปมาคืนทางโรงเรียน  

 - เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมีนโยบายลดการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา  
ในส่วนของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาปรับลดในส่วนค่าเข้าร่วมโครงการ โครงงาน ในส่วนของเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 



ทางโรงเรียนได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้กับนักเรียนไปก่อนแล้ว ดังนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ช าระเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 800 บาท  

 - ขอให้คุณครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวบรวมข้อมูลเลขบัญชีของ
นักเรียนหรือผู้ปกครอง เพ่ือใช้ในการคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
6. การมอบเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และค่าการใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน 
 - ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะด าเนินการโอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 450 บาท และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 500 บาท 
 - ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีนโยบายสนับสนุนค่าการใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน  

คนละ 100 บาท ซึ่งก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
7. การปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียน 

ในวันที่ 29 กรกฎาคม  2564 
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คาดว่า 

ยังไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 29 กรกฎาคม  2564  
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
8. การจัดท าแบบส ารวจการเปิดเรียนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชจัดท าแบบส ารวจการเปิดเรียนในวันที่ 29 กรกฎาคม 

2564 ขอความร่วมมือคุณครูเข้าไปท าแบบส ารวจตามลิงก์ที่ส่งในไลน์ราชการโรงเรียนและด าเนินการส่งแบบ
ส ารวจให้ผู้ปกครองของนักเรียน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
9. การจัดท าแบบส ารวจความต้องการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับ

คุณภาพการเรียนการสอน 
ขอความร่วมมือคุณครูท าแบบส ารวจความต้องการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามลิงก์ท่ีส่งในไลน์ราชการโรงเรียน 
 

 ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 



10. ข้อมูลการฉีดวัคซีนของครู 
ข้อมูลการฉีดวัคซีนของครู เข็มที่ 1 Sinovac ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บุคลากรที่ฉีด จ านวน  

39 คน และเข็มที่ 2 Astrazeneca นัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 

  ที่ประชุม    รับทราบ 
 
11. การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน ด าเนินการการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตามปกตติามตาราง 

  ที่ประชุม    รับทราบ 
 
12. การก าหนดมาตรการบุคคลภายนอกในการเข้าพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
 

  ที่ประชุม    รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องปรึกษาหารือ  
            1. แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนในการไม่เข้าเรียนออนไลน์  

   - ขอให้ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนให้คุณครูจิราวรรณ บุญคุ้ม กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน เพ่ือสรุปและส่งให้ครูที่ปรึกษาติดตามในขั้นตอนต่อไป  และขอความร่วมมือคุณครูประจ าวิชา 
ให้เข้มงวดกับนักเรียนก่อนจะส่งรายชื่อมายังฝ่ายกิจการนักเรียน 

   - คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้าเรียนเลยตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาหรือเข้าเรียนเพียง  
1- 2 ครั้ง หรือไม่ส่งงานเลยและมีแนวโน้มจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูจีราวร
รณ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพ่ือฝ่ายบริหารก าหนดแนวทางในการด าเนินการและเป็นการ
ติดตามไม่ให้นักเรียนออกจากระบบ ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายไปที่บ้านของนักเรียน เพ่ือติดตามรายละเอียด
หรือปัญหาของนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์  

 

  ที่ประชุม    รับทราบ 
 

2. แนวทางการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การวัดประเมินผลด าเนินการตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ความยืดหยุ่นกับผู้เรียน

คุณ ค รู ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ ใ ด ก็ ไ ด้ แ ต่ ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ส ภ า พจ ริ ง  
ในส่วนของวิชาเพ่ิมเติมควรมุ่งเน้นทักษะการด ารชีวิตในชีวิตประจ าวัน เช่น การเอาตัวรอดในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 

 

  ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 



วารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. คุณครูที่ปรึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3/2 แจ้งว่ามีนักเรียน 1 คนเข้ารับการตรวจโควิด  
อยู่ระหว่างการติดตามผล 
 2. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2564 
 3. ขอให้คุณครูทุกท่านรายงานการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google form 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
      ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
       
     ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
     ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  



รายช่ือครูและบุคลากรลงช่ือเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google form 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ 
ผู้บริหาร 1. นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 

2. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค 
3. นางณภัทร    เมืองไทย 

คณิตศาสตร ์ 4. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 
5. นางอมรรัตน์    แขดวง 
6. นางกฤติกา     จ านง 
7. นางสาวสุวดี    เงินถาวร 
8. นางกัลยา      พรมทิพย์ 

ภาษาไทย 
 

9. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง 
10. นางสุวิไล  กันตังกุล 
11. นางจินดา ไตรภูมิ 
12. นางจินตรัตน์   ทิพย์สุขุม 
13. นางกาญจนา   เลิศล้ า 
14. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี 

ภาษาต่างประเทศ 15. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ 
16. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม 
17. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ 
18. นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
19. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
20. นางจิรนันท์    แซมมงคล 
21. นางณัฐวดี    แสงป้อม 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น 
23. นางศุภณัฐ สิริกาญจน์ 
24. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ 
25. นางกุลยา  รักเพชร 
26. นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง 
27. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28. นางลมัย  รัตนมณี 

29. นายกิจศักดิ์  ชูศรี 
30. นางสุเจตน์  บุญปล้อง 
31. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว 
32. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ 
33. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 
34. นางจิตติมา  จู้ทิ่น 
35. นางณิรดา  จงจิตร 

ศิลปะ 36. นางณิชกมล  รัตนพันธ์ 
37. นายเศณวี  อ่ าครอง 
38. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 39. นางปรียา บุญให้ผล 
40. นายนพวิทย์ แซ่ภู่ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 41.นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
42. นางสาวกาญจนา  คงชนะ 

การงานอาชีพ 43. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ 
ครูอัตราจ้าง 44. นายวิษณุ ผ่องฉาย 

45. นายวัฒนา  วัฒนศิร ิ
46. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 47. นางสาวสุนันทา อักษรน า 
48. นายชคัตตรัย อินทองช่วย 
49. นางสาวปภานิจ คงทอง 



ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google meet 

 
  



ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google meet 

 


