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ผู้เข้าประชุม 
1 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี 
2 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี 
3 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
4 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
5 นายประทวน ก าจัดภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
6 นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา 
7 นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
8 นายส ารวย วัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
9 นายสิปปนนท์ คงอ่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
10 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 
11 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
12 จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 
13 นายนรงค์ โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
14 นายนิมิตร โลหะเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
15 นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
16 นายสังวรณ์ รักญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา 
17 นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
18 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
19 นางปราณี ฉ่ าพ่ึง ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 
20 นางกาญจนา บุญคง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์ 
21 นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
22 นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา 
23 นางพรรณพร  โพธิจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางรากวิทยา 
24 นายวงเดือน   สารวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสนธิวิทยา 
25 นายสมิง กุลธี ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 
26 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 
27 นางชูศร ีค ากัน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
28 นางสาวสุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
29 นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
30 นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
31 นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
32 นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
34 นางปาณิสรา ตุลพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓0 น. 



เรื่องนโยบายเร่งด่วน 
 1. การด าเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย สพฐ. ได้จัดสรรเงินกู้ช่วยเหลือนักเรียนฯ และก าชับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสังกัด และเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าช้อนในการจัดสรรเงินกู้ จึงให้สถานศึกษา
ด าเนินการรายงานข้อมูลการจ่ายเงินฯ ผ่านช่องทาง https://report2000.edudev.in.th หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น    

จากการรายงานดังกล่าว โรงเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สรุปข้อมูล ดังนี้ 
1. นักเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จ านวน 21,369 คน 
2. จ านวนนักเรียนที่สามารถจ่ายเงินได้ จ านวน 21,026 คน จ านวนเงิน 42,052,000 บาท 

2.1 จ่ายเงินสด    จ านวน   4,716 คน  จ านวนเงิน     9,432,000 บาท 
2.2 โอนเงินให้ผู้ปกครอง  จ านวน 14,988 คน  จ านวนเงิน   29,976,000 บาท 
2.3 โอนเงินให้นักเรียน  จ านวน   1,322 คน  จ านวนเงิน     2,644,000 บาท 

3. จ านวนนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม จ านวน 56 คน จ านวนเงิน      112,000 บาท 
4. จ านวนนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ จ านวน 343 คน   จ านวนเงิน     686,000 บาท 

การจ่ายเงิน นักเรียนจะต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด คือ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถ
จ่ายเงินให้ได้ แต่ถ้าหากเกินอายุ 20 ปี ขึ้นไปไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้ ในส่วนที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติม สพฐ. จะเป็นพิจารณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ขอเพ่ิม เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และจะแจ้ งจัดสรร 
ให้ต่อไป  

2. การส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมพร้อมรับการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากการเข้าร่วมประชุมทางไกลฯ ของ สพฐ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 สพฐ. มีนโยบายจะเปิด
ภาคเรียนแบบ onsite  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการเปิดภาคเรียนแบบดังกล่าว จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  
จังหวัด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละพ้ืนที่   

ดังนั้น สพฐ. จึงมีนโยบายที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี เพ่ือให้ทันต่อการ 
เปิดภาคเรียน ให้โรงเรียนส ารวจข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 นักเรียนต้องสมัครใจ 
และได้รับค ายินยอมจากผู้ปกครองที่จะให้นักเรียนฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อ สพท.ส ารวจข้อมูลแล้ว ให้รายงานต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือประสานไปยังสาธารณะสุขจังหวัด ร่วมกันวางแผนฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน 
และวางแผนการเฝ้าระวังนักเรียนหลังการฉีดวัคซีน หากพบปัญหาจากการฉัดวัคซีนควรท าอย่างไร  
การดูแล การประสานงานส่งต่อไปยังสถานพยาบาลควรท าอย่างไร 

ในการนี้ ขอความร่วมมือสถานศึกษา เขตพ้ืนที่ และบุคลากรทุกคน สร้างความเข้าใจกับนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องการฉีดวัคซีน ซึ่ง สพฐ. ก าลังจัดท าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้นักเรียนเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและเห็นถึงผลประโยชน์จากการฉีดวัคซีนไปในทิศทางเดียวกัน การส ารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน และประมาณเดือนตุลาคม จะเริ่มฉีดวัคซีนให้นักเรียน ซึ่งการฉีดวัคซีน ให้เขตพ้ืนที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสารธารณสุขจังหวัด ร่วมกันวางแผนก าหนดสถานที่ในการฉีดวัคซีนของแต่ละโรงเรียน  
ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก อาจจะจัดสถานที่หนึ่งจุดแล้วน านักเรียน 2-3 โรงเรียนมาฉีด 
ที่เดียวกันได ้



ในส่วนเรื่องของความยินยอมให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีน ไม่ต้องน าส่งใบยินยอมของผู้ปกครองนักเรียนมา
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ ให้โรงเรียนรวบรวมไว้ และให้ผู้ปกครองน าเอกสารที่ยินยอมไปยื่นต่อ ณ สถานที่ฉีดวัคซีน
ดังกล่าว ซึ่ง สพม.ลพบุรี ก าหนดให้โรงเรียนรายงานข้อมูลในวันที่ 23 กันยายน 2564 เพ่ือที่จะได้รวบรวมข้อมูล
ของโรงเรียนรายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีต่อไป 

3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

จากประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการขับเคลื่อนการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด กรณีเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ตามแนวทางของ สพฐ. ดังนี้ 
   ๑.๑ ON-SITE คือ การเรียนที่โรงเรียน 
   ๑.๒ ON-AIR คือ เรียนโดย DLTV (KU-BAND) 
   ๑.๓ ONLINE คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
   ๑.๔ ON Demand คือ เรียนผ่าน Application 
   ๑.๕ ON Hand คือ เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด 

  ๒. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตามแนวทางของ สพฐ. ดังนี้ 
   ๒.๑ การสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันเรียน 
   ๒.๒ การสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
   ๒.๓ การสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน 
   ๒.๔ การสลับช่วงเวลามาเรียน แบบเรียนทุกวัน 
   ๒.๕ การสลับกลุ่มนักเรียน แบ่งห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
   ๒.๖ รูปแบบหรือวิธีอ่ืนๆ 

  ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้มีการแลกเปลี่ยนถึง
แนวทางการสถานศึกษาที่จะเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน แนวทางการเตรียมการฉีดวัคซีนของครู บุคลากร และนักเรียน มาตรการในการดูแลป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปประเด็นของสถานศึกษา ได้ดังนี้ 
   ๑) ให้ความส าคัญในการฉีดวัคซีนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เช่น แม่ครัว คนขับรถรับส่งนักเรียน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ % หรือมากที่สุด 
   ๒) กรณีสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จะมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในการ 
ให้นักเรียนมาเรียน กรณีการเปิดเรียน Onsite  
   ๓) มีการเตรียมการในการดูแล ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการ 
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สถานที่ล้างมือ การจัดระยะห่าง การสวมหน้ากาก
อนามัย การวัดอุณหภูมิและการคัดกรองเบื้องต้น เป็นต้น 
 
 
 



   ๔) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จัดแบบแบ่งกลุ่มนักเรียน
เป็น ห้อง ก ห้อง ข สลับวันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน ส าหรับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก จะมีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพ่ือประเมินสถานการณ์ก่อนประมาณ ๑ เดือน  
หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่มีการแพร่เชื้อ อาจจะมีการเปิดเรียนแบบ 
Onsite ครบ ๑๐๐% เนื่องจากมาจ านวนนักเรียนน้อย มีการจัดการห้องเรียนเพียงพอตามระยะห่างที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาได้เตรียมการวาง
แผนการด าเนินงานในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รวมถึงมาตรการในการดูแล ป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจะขอข้อมูลของทุกสถานศึกษา  
เพ่ือจะรวบรวมรายชื่อและแนวทางการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลพบุรี เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
การเปิดเรียนต่อไป  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

 
                                                          นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย 

                                                          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                                           ผู้จดรายงานการประชุม 

 
     
 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ 
              รอง ผอ.สพม.ลพบุรี  
    ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


