
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

************************************************************************** 
ประธานในที่ประชุม นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง  
  ผู้เข้าร่วมประชุม      ๑๐ คน 
       ๑. นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง     

      ๒. นายสถาพร วัฒโน     
      ๓. นางอ านวย       รักเถาว์    
      ๔. นางเบญจวรรณ     เจียมรัตนวงศ์    
      ๕. นางจันทิมา ศรีนุรัตน์     
      ๖. นายธวัชชัย นิติอรรถสิทธิ์        

                 ๗. นายคนึง  สันธานเดชา    
                 ๘. นายกรีฑา อินณรงค์     
                 ๙. นายสมโชค อินณรงค์        
               ๑๐. นายอรรถพร อักษรน า     
  ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม     ๕ คน 
        ๑.พระอธิการภานุวัฒน์ สุวณฺโน    
                  ๒. พระสมุหปรีชา ปภากโร     
                  ๓. นายโกเมศวร์ นนทามิตร    
                  ๔. นายจักรกฤช บริรักษ์  
                  ๕. นายค ารณ เชาวลิต     
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานด าเนินการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน    :   1.๑ แนะน ารายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนบพิต าวิทยา ที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ คุณครูอ านวย รักเถาว์ ตัวแทนครู 

มติเห็นที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม   
                       ๒๕๖๔               

มติที่ประชุม :  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธาน     :  มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจง 
เลขานุการ  :  ๓.๑ รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
  - แนวทางการด าเนินการตามนโยบายลด ๐, ร, มผ., ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564  
มีดังนี้ 



1) กระบวนการด าเนินการติดตามการส่งงานของนักเรียนของครูผู้สอนระหว่างเรียน 
 ติดตามคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ ๑ ตรวจสอบคะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค 
 ติดตามคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ ๒ ตรวจสอบคะแนนก่อนปลายภาค 

2) ดูแลและติดตามการเรียนโดยครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
3) ด าเนินการแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และเชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหารือและแก้ปัญหาร่วมกัน 

   ผลการด าเนินการ 
1) นักเรียนส่งงานจากการติดตามของครูผู้สอน ร้อยละ 50 
2) ครูที่ปรึกษาติดตามดูแลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมเติม นักเรียนแก้ไขงาน หรือส่งงาน ๖๐ % 
3) ด าเนินการแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ตามปฏิทินวิชาการ นักเรียนแก้ตัว ได้ ร้อยละ ๖๐ 
4) ด าเนินการแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ส าหรับคนที่ยังไม่เสร็จในครั้งที่ ๑ ตามปฏิทินวิชาการ และ

นักเรียนด าเนินการได้ร้อยละ ๙๘ 
         - โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับโรงเรียน 

ขนาดกลาง 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

เลขานุการ :        ๓.๒ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
             - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  คุณครสูอน 

ออนไลน์ทุกคาบ ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีการปรับตารางสอนให้เหมาะกับการเรียน
ออนไลน์ โดยลดเวลาเรียนเหลือคาบละ ๕๐ นาที  ในแต่ละวันนักเรียนเรียนวันละ 3-๔ คาบ ซึ่งทางโรงเรียน
พยายามปรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออนไลน์ให้นักเรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ      

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน      :      มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจง 
เลขานุการ   :      4.1 ขอความเห็นชอบเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) 
              - เนื่องจากการเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต้องมีมาตรการเตรียมการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการ Sanbox safety home in school แนวทางที่ต้องปฏิบัติ ๖ มาตรการหลัก ๗ มาตรการ
เสริม ซึ่งจากการน าเสนอการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการพิจารณาอนุมัติการเปิดการจัดกรเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite)  
ประธาน      :       - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 1๙ ของอ าเภอนบพิต าเป็นอย่างไรบ้าง 
นางเบญจวรรณ  : - วันนี้ต าบลนบพิต ามีผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ เพ่ิมจ านวน ๓ คน แต่ภาพรวมของอ าเภอนบพิต า มี
จ านวนผู้ติดเชื้อลดลง 
นายสถาพร  :      - ในฐานะตัวแทนผู้ปกครอง มีความประสงค์ให้โรงเรียนเปิดแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ (Onsite) เนื่องจากนักเรียนเรียนออนไลน์บางครั้งก็เรียนไม่ค่อยเข้าใจ การเรียนที่โรงเรียนท าให้
นักเรียนเรียนได้เต็มที่มากกว่า 
ประธาน     :       - มีความห่วงใยเกี่ยวกับระหว่างการเดินมาโรงเรียนของนักเรียนด้วยรถรับส่ง ส่วนการเตรียม
เตรียมพร้อมเรื่องอ่ืนๆ ของโรงเรียนตามที่ได้น าเสนอถือว่ามีความเหมาะสม 



เลขานุการ   :      - ในการเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) จะดูจากสภาพบริบทในพ้ืนที่ และ
การเปิดเรียนของโรงเรียนอื่นๆ ด้วย  
นายธวัชชัย  :      - ขณะนี้ อสม. มีการเข้าถึงประชาชนให้ไปรับบริการฉีดวัคซีน ท าให้ประชาชนส่วนมากได้รับ
วัคซีน 
นางเบญจวรรณ :  - หากมีประชาชนหรือนักเรียนติดเชื้อโควิด ๑๙ ในช่วงนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยลง เพราะ
ส่วนมากได้รับวัคซีนแล้ว 
ประธาน      :      - เห็นชอบให้เปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเข้มงวด 

มติที่ประชุม :   รับทราบและเห็นชอบให้เปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) และจัดท า 
เอกสารประกอบ เสนอเขตพ้ืนที่ต่อไป 
เลขานุการ    :   4.2 ร่างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                       - ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียน และต้องการดึงนักเรียนที่มีความสามารถเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยหลักสูตรระดับ ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ จัดรายวิชาพ้ืนฐานเหมือนเดิม และเพ่ิมรายวิชา
เพ่ิมเติม และจะให้คุณครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพราะเป็นโรงเรียนที่สามารถน ามาเป็น
แบบอย่างได ้

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลขานุการ    :  4.3 ขอความเห็นชอบในการบริหารอัตราก าลัง หากมีต าแหน่งว่างเพิ่มข้ึน 
                     - โรงเรียนนบพิต าวิทยามีข้าราชจ านวน ๓๑ คน หากโรงเรียนมีอัตราก าลังต าแหน่งว่างเพ่ิมข้ึน 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการขออัตราก าลังเอกคณิตศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ 
และเอกสังคมศึกษา ตามล าดับ เนื่องจากมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จบไม่ตรงเอก ๒ คน ซึ่งจบ 
เอกวัดและประเมินผล  
 มติที่ประชุม :   รับทราบและเห็นชอบในการบริหารอัตราก าลังตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี -   

มติที่ประชุม    :   รับทราบ 
                                                                       ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
                                               ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม                                                                                             

      (นางสาวสุมาลี  หวันนุรตัน์) 
                                                                     ครู 
                                              ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายอรรถพร อักษรน า)                                                                                                                                                                    
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องพญาสัตบรรณ 
************************************************************* 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานของโรงเรียน ปรึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ 


