
 
 

รายงานการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
โดยการประชุมทางไกล ผ านโปรแกรม Google Meeting 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ครั้งท่ี 3/2564 

วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2564 
ณ ห�องประชุมแม ตะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  190  คน  

เริ่มประชุมเวลา  08.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

  นายป�ลัทธ�  อุดมวงษ�  ผอ.สพป.ตาก เขต 2  ประธานท่ีประชุม กล'าวเป�ดการประชุม 
และนําเรื่องอ่ืนๆ นําเรียนท่ีประชุมทราบไปพร-อมๆ กับท'านรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผอ.กลุ'มทุกกลุ'ม 

เรื่องท่ี 1 เร งรัดการเบิกจ ายงบประมาณปC พ.ศ.2564 
   ขอให-โรงเรียนสังกัดและผู-รับผิดชอบโครงการท่ีได-รับจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน  
งบลงทุน รายการค'าท่ีดินสิ่งก'อสร-าง เร'งรัดดําเนินการให-เป4นไปตามระเบียบและกําหนดการด-วย สําหรับ 
งบดําเนินงาน ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ ได-จัดสรรงบดําเนินงาน ประจําป:
ประมาณ ๒๕๖๔ ของโครงการต างๆ เพ่ือให-โรงเรียนดําเนินการและส'งเอกสารมาเบิกจ'าย ท่ีสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ซ่ึงต-องเบิกจ'ายให-แล-วเสร็จภายในเดือนกันยายน  

เรื่องท่ี 2 การจ'ายเงินเพ่ือแก-ไขปAญหาเยียวยา และฟDEนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได-รับผลกระทบจากการ 
   แพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   การบริหารเงินเพ่ือแก-ไขปAญหาเยียวยา และฟDEนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได-รับผลกระทบ 
จากการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอการอนุมัติการโอนเงินจากจังหวัดตาก  
สพป.ตาก เขต 2 มียอดการโอนเงินมากท่ีสุดในประเทศกระบวนการวางฎีกาและเสนอจังหวัดอนุมัติ
ตามลําดับ ขอให-โรงเรียนแจ-งผู-ปกครองให-ทราบโดยต-องจ'ายเต็มจํานวนไม'ให-หักค'าใช-จ'ายใดๆ ท้ังสิ้น   
การชี้แจงทําความเข-าใจโรงเรียนจะต-องแจ-งเป4นหนังสือให-ชัดเจน และกําหนดจุดการจ'ายเงินเพ่ือแก-ไขปAญหา
เยียวยาให-ชัดเจน เพ่ือการกระจายไม'ให-มีการรวมตัวกันเป4นจํานวนมาก สะดวกและปลอดภัยให-มากท่ีสุด 
เอกสารท่ีผู-ปกครองมารับเงินแทนนักเรียนให-นําเอกสารท่ีรัฐบาลออกให-อย'างใดอย'างหนึ่ง หากมีเงินเหลือจ'าย
ให-โรงเรียนแจ-งเป4นหนังสือมาท่ีเขตพ้ืนท่ี แนวทางนโยบายจ'ายเงินเพ่ือแก-ไขปAญหาเยียวยา และฟDEนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได-รับผลกระทบจากการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดย ผอ.สพป.ตาก เขต 2 

   สรุปนโยบาย 3 ต 
   ต. ตรงเวลา คือ จ'ายให-ตรงเวลาตามท่ีกําหนด 
   ต. ตรงตัว คือ จ'ายตรงตัวนักเรียน/ผู-ปกครอง 
   ต. เต็ม คือ เต็มจํานวนไม'ให-หัก 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   - การประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
     ณ ห-องประชุมแม'ตะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2    
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวนGโหลดได�จากเว็บไซตG   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
นายสุทัศนG ศรีดาเดช รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มอํานวยการ 
เรื่องท่ี 1 มาตรการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในสถานการณGปTองกัน              
  การแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
  ระหว'างวันท่ี ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
   ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ได-มีการประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินในทุกเขตท-องท่ีท่ัวราชอาณาจักร              
ต้ังแต' วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได-ขยายระยะเวลาการบังคับใช-ประกาศสถานการณ�ดังกล'าว
ออกไปเป4นคราวท่ี ๑๓ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข-อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห'งพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒)  
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผลต้ังแต'วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔  
   บุคลากรใน สพป.ตาก เขต ๒ 
   ๑. ฝWายบริหาร ผอ.เขต/รอง ผอ. เขต/ผอ.กลุ'ม และรักษาการ ผอ.กลุ'ม ปฏิบัติงานทุกวันทําการ 
   ๒. ให-เจ-าหน-าท่ีในแต'ละกลุ'มปฏิบัติงานได-จํานวน ๑ คน และให-สลับกันตามความจําเป4นในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� ให-มาปฏิบัติงานตามความจําเป4นและเร'งด'วน  
   ๓. ส'วนกลุ'มอํานวยการ ให-ยาม พนักงานทําความสะอาด มาปฏิบัติงานตามปกติ   
ส'วนพนักงานขับรถยนต� ให-มาปฏิบัติงานตามวันท่ีได-รับมอบหมาย ณ บริเวณจุดตรวจ คัดกรอง 
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต'อราชการ (บริเวณศาลาด-านหน-าประตูทางเข-าสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)  
และในวันท่ีต-องปฏิบัติหน-าท่ีขับรถ   

   ผู�บริหารสถานศึกษา ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู�มาติดต อ
ราชการ  

   ให-ท'านจอดรถยนต�บริเวณตรงถนนด-านนอกประตูรั้ว มีจุดรับ – ส'งหนังสือ ติดต'อราชการ
ตรงปYอมยามและบริเวณศาลา ให-ผู-มาติดต'อตรวจวัดคัดกรองตามมาตรการอย'างเคร'งครัด  ลงชื่อผู-มาติดต'อ
ราชการ มีเบอร�โทร.เจ-าหน-าท่ีทุกคนไว-บริการ จะไม'อนุญาตให-เข-ามาบนอาคาร สถานท่ีปฏิบัติงาน  

เรื่องท่ี ๒ การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย างต อเนื่อง (BCP)  ของสถานศึกษา ปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-มีหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๓๓๑๘                        
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ-งให-สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย'างต'อเนื่อง สําหรับการ
บริหารความพร-อมต'อสภาวะวิกฤต (BCP) ของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให-เป4นการเตรียมความพร-อมของ
องค�กร  และสามารถนําไปใช-ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ�ฉุกเฉินต'าง ๆ ท้ังท่ี
เกิดจาก ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ�โรคระบาด หรือการมุ'งร-ายต'อองค�กร โดยไม'ให-สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ� ฉุกเฉินดังกล'าว ส'งผลให-หน'วยงานต-องหยุดการดําเนินงาน หรือไม'สามารถให-บริการได-อย'าง
ต'อเนื่อง  

/การท่ีหน'วยงาน... 
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   การท่ีหน'วยงานไม'มีกระบวนการรองรับให-การดําเนินงานเป4นไปอย'างต'อเนื่อง อาจส'งผล
กระทบต'อหน'วยงานในด-านต'าง ๆ เช'น เศรษฐกิจ การเงิน การให-บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล-อม ชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชน เป4นต-น ดังนั้น การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย'างต'อเนื่องฯ จึงเป4นสิ่งสําคัญท่ีจะช'วย
ให-หน'วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ�ท่ีไม'คาดคิด และทําให-กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business 
Process) กลับมาดําเนินงานได-อย'างปกติในระดับการให-บริการท่ีกําหนดไว- รวมท้ัง ลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต'อหน'วยงานได- 

   ให�สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินการจดัทําแผนมาแล�ว ในปCงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และให�ทําต อเนื่องในปC งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม ต�องส งแผนดําเนินธุรกิจให�กับ
สํานักงานเขต เพียงแต ให�รายงานการจัดทําแผนทาง Google Form  ภายในวันท่ี  ๑๕ กันยายน  
๒๕๖๔  โดยมี QR Code ตัวอย างการจัดทําแผนของสํานักงานเขต  

นายพงษGศาสตรG ไพรสินธG รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มบริหารงานการเงินและสินทรัพยG  
เรื่องท่ี 1 แจ�งเร งรัดการเบิกจ ายเงินงบประมาณปC 2564 
   ขณะนี้เข-าสู'เดือนสุดท-ายของป:งบประมาณ ๒๕๖๔ แล-ว จึงขอให-โรงเรียนสังกัด 
และผู-รับผิดชอบโครงการท่ีได-รับจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน งบลงทุน รายการค'าท่ีดินสิ่งก'อสร-าง 
เร'งรัดดําเนินการให-เป4นไปตามระเบียบและกําหนดการด-วย สําหรับงบดําเนินงาน ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ ได-จัดสรรงบดําเนินงาน ประจําป:ประมาณ ๒๕๖๔ ของโครงการต างๆ 
เพ่ือให-โรงเรียนดําเนินการและส'งเอกสารมาเบิกจ'าย ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
ซ่ึงต-องเบิกจ'ายให-แล-วเสร็จภายในเดือนกันยายน  

เรื่องท่ี 2 การจ ายเงินเพ่ือแก�ไขปcญหาเยียวยา และฟfgนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได�รับผลกระทบจากการ
แพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
   สํานักงานคลังจังหวัดตากได-ดําเนินการโอนเงินเพ่ือแก-ไขปAญหาเยียวยา เขตพ้ืนท่ีได-
ประสานธนาคารและยังไม'มีเงินเข-าระบบ คาดว'าภายในวันนี้เงินน'าจะดําเนินการโอนเข-าระบบเรียนร-อย 
หากเงินโอนเข-าบัญชีของเขตพ้ืนท่ีเม่ือใดจะดําเนินการโอนเข-ากับบัญชีธนาคารของโรงเรียนภายในวันนี้  
โดยให-โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
    1. เม่ือโรงเรียนได-รับการโอนเงินเข-าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนแล-วให-โรงเรียน
ดําเนินการเบิกจ'ายให-กับนักเรียนให-แล-วเสร็จภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีเงินโอนเข-าบัญชีของโรงเรียน 
   2. ให-เบิกจ'ายให-กับนักเรียนหรือผู-ปกครองนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในระบบตามจํานวน
นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู'จริงทุกคนตามระเบียบ ตามข-อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
   3. การดําเนินการจ'ายเงินให-กับนักเรียน มีดังนี้ 
    3.1 โอนเงินเข-าบัญชีนักเรียนหรือของผู-ปกครองนักเรียนโดยตรงต-องไม'มี
ค'าใช-จ'าย/ค'าโอนเงิน 
    3.2 จ'ายเงินสดให-กับนักเรียนโดยตรง โดยมีหลักฐานการจ'ายมีใบสําคัญรับเงิน 
ตามระเบียบ 
    - การจ'ายเงินสดให-กับนักเรียนผู-มารับจะต-องแนบบัตรประชาชน/เอกสารทาง
ราชการออกให- 
    - ผู-มารับแทนจะต-องมีบัตรประชาชน/หรือเอกสารมอบอํานาจ 
   4. จะต-องดําเนินการภายใต-ตามมาตรการปYองกันการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (โควิด -19) อย'างเคร'งครัด 

/5. หากท'านกําหนด... 
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   5. หากท'านกําหนดวันจ'ายเงินตามจํานวนนักเรียนท่ีกําหนด จะต-องจ'ายเงินให-แล-วเสร็จ
ภายใน วันเดียว หากจ'ายไม'หมดภายในวันนั้นๆ จะต-องนําเงินเข-าฝากบัญชีธนาคารตามเดิม 
   6. ให-โรงเรียนจัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนตามข-อมูล DMC เม่ือจ'ายเงินแล-วเสร็จ 
   7. กรณีท่ีไม'มีผู-มารับเงินหรือไม'สามารถจ'ายเงินได- ให-โรงเรียนดําเนินการตามแบบ และ
ส'งคืนเงินท่ีเหลือคืนภายใน 3 วันทําการ 
   8. โรงเรียนทําแบบสรุปการจ'ายเงิน ส'งเขตพ้ืนท่ี 

เรื่องท่ี 3 มาตรการการปTองกันการแพร ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
    กรณีนักเรียน/นักศึกษาพักนอน สําหรับหน วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห ง 
    ในจังหวัดตาก 
   ด-วยมีการแพร'ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีนักเรียน/ 
นักศึกษาพักนอน สําหรับหน'วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห'งในจังหวัดตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได-กําหนดศูนย�มาตรการการปYองกันการแพร'ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019 (โควิด - 19) ต้ังอยู'ท่ีกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา  

เรื่องท่ี 4 การใช�งานระบบการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บรายงานผู�สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร 
   แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลนG 
  ผลการเข�าใช�ระบบ 57 โรงเรียน  

   สภาพปcญหาท่ีมากับความสําเร็จ 
   1. เป4นป:แรกของการดําเนินงาน 
  2. หลักฐานทางทะเบียนราษฎรไม'ตรงกับงานทะเบียน/DMC  
   3. ข-อมูลถูกต-องจะได-รับการรับรอง 
   4. โรงเรียนอัพโหลดข-อมูลแต'ไม-ได-กดยืนยันข-อมูล 
   5. ต-องสแกนแบบ ปพ.3 เข-าระบบด-วยมือถือ 
   6. ป�ดเทอม โควิด ติดต'อกันยากข้ึน 

   ข�อสังเกตจาก สพฐ. 
   โรงเรียนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแห'งลัดข้ันตอน โดยการดัดแปลง Barcode ท่ีได-รับการ
รับรองจาก สพฐ. ไปติดเอกสาร ปพ.3 ฉบับอ่ืน จะมีความผิดทางวินัย 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงเน-นย้ําให-ผู-อํานวยการ
สถานศึกษาแจ-งให-กับเจ-าหน-าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบให-ดําเนินการตามข้ันตอนวิธีการ ถูกต-องตามระเบียบตามท่ี
ได-อบรมไปแล-ว เขตพ้ืนท่ีแจ-งหนังสือทางระบบ My Office เพ่ือเป4นแนงทางในการดําเนินการไปแล-ว 

เรื่องท่ี 5 การรายงานข�อมูลขับเคล่ือนการปTองกันและแก�ไขปcญหายาเสพตดิในสถานศกึษา   
    กระทรวงศกึษาธิการ (CATAS, NISPA) เปpนประจําทุกเดือน 

ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ-งให-โรงเรียนรายงานข-อมูล
การขับเคลื่อนการสร-างภูมิคุ-มกัน การดําเนินงานปYองกันและแก-ไขปAญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมท้ัง 
การดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา จํานวน ๒ เรื่อง ทุกวันท่ี ๑๕ ของเดือน (ส งทุกเดือน) 

เพ่ือให-การดําเนินงานรายงานฯ เป4นไปด-วยความรวดเร็ว สะดวกสําหรับโรงเรียน แนะนํา
ให-โรงเรียนพิมพ�แบบรายงานฯ ในโปรแกรม Microsoft Word เนื่องจากข-อมูลบางตัวไม'มีการเปลี่ยนแปลงจะ
ได-ไม'เป4นภาระในการมานั่งเขียน (มือ) แล-วแนบส'งทางระบบ my office  โดย สพป.ตาก เขต ๒ จะปริ้นส�ออกเป4น
เอกสาร เพ่ือนํามากรอกในระบบฯ ให-โรงเรียนต'อไป (แก-ปAญหาโรงเรียนไม'พร-อมในเรื่องสัญญาณ
อินเตอร�เน็ต) 

/ตามหนังสือ... 
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ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๑๐๗๗ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (Nispa) 
   ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๔๕๐๔ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (Catas 

เรื่องท่ี 6 แจ�งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข�อมูลการจ ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ 
   มีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย�อนหลัง 
  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ-งให-สถานศึกษา
ดําเนินการตามแนวทางการจ'ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  
และดําเนินการตามปฏิทินฯ (ระยะเวลาในการดําเนินการในแต'ละงาน) นั้น 
   ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอเน-นย้ําให-โรงเรียนศึกษา
แนวปฏิบัติและดําเนินการเป4นไปตามปฏิทินตามแนวทางท่ีแจ-งให-ถูกต-องตามระเบียบ 

นางเมตตา แสวงลาภ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา   
เรื่องท่ี 1 แนวทางการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนในสถานการณGการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การนับเวลาเรียนให�สอดคล�องและเช่ือมโยงกับรูปแบบ 
   การเรียนรู� 
   โรงเรียนสามารถกําหนดแนวทางการนับเวลาเรียนท่ีเกิดจากการเรียนสอนในทุกรูปแบบ  
On-Site , On-line, On-Hand , On-Demand  และ On-Air  ท้ังจํานวนชั่วโมงท่ีสอนโดยครูผู-สอนและ
จํานวนชั่วโมงท่ีผู-เรียนได-เรียนรู-และฝ|กปฏิบัติผ'านกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวัน หรือด-วยตนเองตามท่ีครู
มอบหมายการนับตามเกณฑ�การตัดสินผลการเรียน แบ'งตามระดับดังนี้ 
   1 ประถมศึกษา กําหนดให-มีเวลาเรียนไม'น-อยกว'าร-อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอด 
ป:การศึกษา 
   2 ระดับมัธยมศึกษา กําหนดให-มีเวลาเรียนไม'น-อยกว'าร-อยละ 80 ของเวลาเรียน 
ตลอดภาคเรียนท้ังหมด ในรายวิชานั้น ๆ ในกรณีมีความจําเป4นสําหรับนักเรียนบางคนท่ีมีผลการประเมิน 
การเรียนรู-ผ'านเกณฑ�ท่ีกําหนด แต'มีเวลาเรียนหรือจํานวนชั่วโมงไม'เพียงพอ อนุโลมให-นักเรียนมีสิทธิ์สอบ 
และเลื่อนชั้นได- (ได-รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564  
วันท่ี 13 สิงหาคม 2564) 
   3 ช'วงเวลาการนับเวลาเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 /2564   

กรณี ช'วงระยะเวลา จํานวนวัน หมายเหตุ 
ปกติ 17 พ.ค.-11 ต.ค.2564 100  
เลื่อนครั้ง 1        1 มิ.ย.- 11 ต.ค.2564 91 ขาดไป 9 วัน 
เลื่อนครั้ง 2 14 มิ.ย.- 11 ต.ค.2564 83 ขาดไป 17 วัน 

****กรณีเลื่อนครั้งท่ี 1-2 โรงเรียนสามารถดําเนินการสอนให-ครบได-ตามหลักสูตร โดยการสอนชดเชย  
ซ'อมเสริม เพ่ือให-ผู-เรียนได-เรียนครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 2 การวัดและ... 
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เรื่องท่ี 2 การวัดและประเมินประเมินการเรียนรู�ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายโรงเรียนสามารถกําหนด 
   แนวทางการการวัดและประเมินการเรียนรู�ดังนี้ 
   1 คะแนนระหว างภาค ให-พิจารณาจากใบงาน และกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึน ภาระงานท่ีให-
ผู-เรียนปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมระหว'างเรียน On-line การถาม-ตอบ การเสนอผลงานต'าง ๆ เป4นต-น   
และการวัดผลให-มีความสอดคล-องกับสถานการณ�และรูปแบบการสอน  ไม'จําเป4นต-องได-คะแนนจากการ
สอบเท'านั้น ควรคํานึงถึงคุณภาพของผู-เรียนเป4นสําคัญ โดยให-เป4นความร'วมมือในการประเมินระหว'างครู
และผู-ปกครอง  
  2 คะแนนสอบปลาย/ปลายปC สามารถพิจารณาจากคะแนนผลทดสอบจากการประเมิน
แฟYมสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลงานผลงานปลายภาค/ปลายป: การสอบ 
ปากเปล'า On-line หรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเป4นหลัก โดยไม'เน-นการทดสอบ 
โดยใช-ข-อสอบเพียงอย'างเดียว                                                   
  3 คะแนนระหว างภาค : ปลายปC คือ สัดส'วนท่ีโรงเรียนกําหนดสามารถยืดหยุ'น 
ตามความเหมาะสมตามแนววัดและประเมินผลของโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถปรับหมวดท่ี 6 บทเฉพาะกาล
ข-อท่ี 18 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก-ไข ให-เสนอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอนุมัติและให-ความ
เห็นชอบก'อนนําไปใช- สามารถตัดสินผลการเรียนโดยใช-ผลการประเมินระหว'างภาค/ปลายป:และผลการ
ประเมินปลายป:/ภาคเรียน  

เรื่องท่ี 3 การสอบ RT NT และ O-net   
   การทดสอบความสามารถด-านการอ'าน (RT) ชั้น ป. 1 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ด-านภาษาไทยและคณิตศาสตร� (NT) ชั้น ป.3 และการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้น ป.6  
และ ม.3 ให-เป4นไปตามความสมัครใจของผู-เรียน 

เรื่องท่ี 4 หลักฐานการจบของผู�เรียน (ปพ.1)  
   หลักฐานการจบของผู-เรียน (ปพ.1) สําหรับชั้น ม.6 ท่ีประชุมอธิการบดีแห'งประเทศไทย 
(ทบอ.) ได-มีหนังสือท่ี ทอบ.64/0369 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ-งการไม'ใช-ผลคะแนนการสอบ
รายวิชา O-Net ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข-าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ต้ังแต'ป:การศึกษา 2564 
เป4นต-นไป ดังนั้น จึงไม'ต-องนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) มากรอกในในระเบียบ
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

เรื่องท่ี 5 กรณีนักเรียนกลุ มท่ีไม มีความพร�อม (ไม สามารถมาเรียนได�ในทุกรูปแบบ) 
   1 กรณีท่ีสถานการณ�มาเรียนได-ปกติ (ภาคเรียนท่ี 2) 
           - ครูประจําวิชาต-องดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให-กับนักเรียนกลุ'มนี้ 
           - มีการวัดและประเมินผลตามแนวทางเดียวกับนักเรียนกลุ'มปกติ 
   2 กรณีท่ีสถานการณ�มาเรียนไม'ได-เลย ตลอดป:การศึกษา 
          - นักเรียนกลุ'มนี้  ต-องดําเนินการให-ซํ้าชั้นไว-ก'อน (แขวนลอยในระดับชั้นเดิมก'อน) 
          - ในระหว'างการซํ้าชั้น ขอให-ครูมีการสอนซ'อมเสริม และเพ่ิมเติม พร-อมสามารถ 
ให-นักเรียนกลุ'มนี้สอบเลื่อนชั้นระหว'างป: เพ่ือไปเรียนในชั้นเดียวกับรุ'นเดียวกันได-ในป:การศึกษา 2565  
ในภาคเรียนท่ี 2 (ถ-านักเรียนมีความพร-อม)  
 
 
 

/เรื่องท่ี 6 การอบรมการ... 
 
 



๗ 

 

เรื่องท่ี 6 การอบรมการ การสร�างแบบฟอรGมออนไลนGผ าน Google Meet 
   การอบรมการ การสร-างแบบฟอร�มออนไลน�ผ'าน Google Meet การอบรมการสร-าง
แบบฟอร�มออนไลน�เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ท่ีผ'านมาผลการตอบรับดีเยี่ยมเนื้อหาการอบรม สามารถ
เข-าใจได-ง'ายคุณครูเข-ารับการอบรมสามารถนําความรู-และทักษะท่ีได-ไปสร-างแบบทดสอบให-กับนักเรียน 
ได-ท้ังหมดซ่ึงการอบรมในลักษณะดังกล'าวจะจัดข้ึนเร็วๆ นี้อีกครั้ง 

เรื่องท่ี 7 งบโครงการโรงเรียนสุจริต สพป.ตาก เขต ๒  ดําเนินการ ดังนี ้
   1 จะจัดอบรมออนไลน�  การสร-างเพจของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือสนับสนุนส'งเสริม 
การดําเนินงานกิจกรรมบริษัทสร-างการดีสู'วิถีพอเพียง (บริษัทสร-างการดีสู' 4.0) ทุกโรงเรียน 
   2 จะจัดประชุมเพ่ือสร-างความเข-าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร'งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) จัดประชุมด-วยระบบ Online 
(ทุกโรงเรียน) 
   * ขอให-ท'านแจ-งผู-เก่ียวข-องทําการโหลดเอกสาร คู'มือการประเมิน ITA Online 2021 
ได-จากเว็บไซต�โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) เพ่ือศึกษา ทําความเข-าใจก'อนวันประชุม 
   3 คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตท่ีมีผลงานดีระดับอําเภอ  
มีเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนละ 3,000 บาท ระดับเขตพ้ืนท่ี มีเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนละ  
5,000 บาท (อยู'ระหว'างการพิจารณาของคณะกรรมการ) พร-อมโรงเรียนโรงเรียนสุจริตต-นแบบ  
(โรงเรียนบ-านแม'ตื่น) และโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมในการนําหลักสูตรต-านทุจริตศึกษาลงสู'ห-องเรียน  
(โรงเรียนชุมชนบ-านแม'ตาวกลางฯ) 
   4 สพฐ. จัดสรรงบประมาณให-เป4นค'าใช-จ'ายในการดําเนินกิจกรรมสร-างสํานึกพลเมือง
(Project Citizen) สําหรับโรงเรียนสุจริตต-นแบบ จํานวน  ๕,๐๐๐ บาท (โรงเรียนบ-านแม'ตื่น) 

เรื่องท่ี 8 การขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ Active Learning 
   การขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู-แบบ Active Learning กับครูประจําวิชาสุขศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - สพป.ตาก เขต ๒  จะจัดประชุมในรูปแบบ Online เป4นการขยายผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู-แบบ Active Learning กับครูประจําวิชาสุขศึกษาทุกโรงเรียน (แผนการจัดการเรียนรู-ยาเสพติด 
ในรายวิชาสุขศึกษา) ขอให-ท'านแจ-งครูผู-สอนสาระการเรียนรู-สุขศึกษาและพลศึกษาได-โหลดเอกสารจาก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส� (E-book) คู'มือ "รู-คิด รู-ทัน ปYองกันยาเสพติด" (Be Smart Say No To Drugs)  
หรือผ'านทางเว็บไซต� www.gunthepbinkarn.com/NoDrugFlipbook/NoDrugBook.htmlหรือ  

พิมพ�คําว'า คู'มือ "รู-คิด รู-ทัน ปYองกันยาเสพติด"เพ่ือศึกษา ทําความเข-าใจก'อนวันประชุม 
หมายเหตุ : กําหนดการประชุมจะแจ�งทางระบบ My Office ในภายหลัง 
เรื่องท่ี 9 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางโครงการบ�านนักวิทยาศาสตรGน�อย ประเทศไทย  
        ปCงบประมาณ 2564 (รุ นทดแทน) 
   ด-วยทาง กลุ'มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จะได-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามแนวทางโครงการบ-านนักวิทยาศาสตร�น-อย ประเทศไทย ป:งบประมาณ 2564 (รุ'นทดแทน) ด-วยระบบ
ออนไลน� ผ'าน google meetจํานวน 43 คน ระหว'างวันท่ี 8-9 กันยายน 2564 ต้ังแต'เวลา 08.00 – 16.30 
น.               หากหนังสือราชการลงนามเป4นท่ีเรียบร-อยแล-วจะดําเนินการจัดส'งให-กับโรงเรียนต'อไป 
 
 

/ท่ีประชุมรับทราบ... 
 
 
 



๘ 

 

ท่ีประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
   - ไม'มี 
เลิกประชุมเวลา 12.00น. 

 
                                    
     (ลงชื่อ)                              ผู-จดรายงานการประชุม                            

  (นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ-าง 

 
 

      (ลงชื่อ)                              ผู-ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวสายสุนีย�  แสงด-วง) 
                ผู-อํานวยการกลุ'มอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


