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สรุปการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (ครั้งท่ี 1/2564) 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในรูปแบบออนไลน์ 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ  ปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 

 
เรื่องท่ีประชุม/พูดคุย 
1. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อจะเปิดทำการเรียนการสอน แบบ On Site ในวันที่ 14 มิ.ย.64 -30 มิ.ย. 64 โดย

จะเปิดเรียนวันคู่วันคี่  ห้องคู่มาเรียนในวันคู่ ห้องคี่มาเรียนในวันคี่ โดยจัดตารางเรียนปกติในวันที่มาเรียน 
2. เรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. เน้นการสอนสอนเนื้อหาในภาคทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติ เช่น วิชาการ

งาน หรือทักษะอาชีพ ครูผู้สอนอาจจะมอบหมายงาน ให้ปฏิบัติที่บ้าน และนำผลการปฏิบัติจากการ
ยืนยันของผู้ปกครอง มาประเมินผลการปฏิบัตินั้นๆเพื่อประเมินการผ่านตัวชี้วัด 

3. หาก ผู้ปกครองของนักเรียนคนใดมีความไม่สบายใจในการที่จะให้ลูกมาเรียน On Site ให้ผู้ปกครองแจ้ง
ครูประจำชั้น และนัดแนะครูประจำชั้นเพ่ือรับใบงาน หรือครูประจำชั้นส่งภาระงานผ่านไลน์กลุ่มของ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้นักเรียนเรียนที่บ้าน (รวมถึงวันที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน ให้เรียนในรูปแบบ On Line, On 
Hand, On Demand   

4. การเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน โดย 
- ระดับอนุบาล 

 ค่าอุปกรณ์  100 บาท 
ค่าเครื่องแบบ 300 บาท 

- ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ค่าอุปกรณ์  195 บาท 
ค่าเครื่องแบบ  360 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3) 
ค่าอุปกรณ์  210 บาท 
ค่าเครื่องแบบ  450 บาท  

โดยให้ผู้ปกครองมารับค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ตามวันเวลา และระดับชั้น ดังนี้ 
  - วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ชั้น อนุบาล 3 ป.1/1,ป.1/2,ป.3,ป.5, 

ม.1 และ ม.3 
  - วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา15.30 น. ชั้น อนุบาล 2/1,อ.2/2,ป.2,ป.4,ป.6,ม.2  
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5. ให้ผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า เช่น ตกงาน มีความ
ลำบากในประกอบอาชีพ เป็นต้น เพ่ือนำข้อมูลมาสำหรับการพิจารณาความช่วยเหลือจากโรงเรียนและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
6. คัดเลือกผู้ปกครองห้องเรียนละ 1 คน เพ่ือเป็นตัวแทนในการประสานงานในด้านต่างๆกับโรงเรียน  เพ่ือให้มี
ร่วมในการดำเนินการในระบบดูแลนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับสิทธิ์ประโยชน์และการดูแลมากท่ีสุด 
7. สำรวจจำนวนนักเรียนที่พร้อมในการมาเรียน On Site  และจำนวนนักเรียนที่ไม่พร้อมในการเรียน On Site   
 
ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ปกครองขอให้โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ 
- ขอให้ทางโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองประสบปัญหาตกงานจากสถานการณ์

โควิด 19 
 

ตารางข้อมูลผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 

ที ่ ระดับชั้น ตัวแทนผู้ปกครอง เบอรโ์ทร 
ผู้ร่วม
ประชุม
(คน) 

ผปค.
ทั้งหมด 
(คน) 

ร้อยละ 

1 อนุบาล 2/1 นางสาวสุดารัตน์  ทิ้งนุ้ย 099-3604548 15 20 75.00 
2 อนุบาล 2/2 นางสาวดารารัตน์  คุณากูล 088-8288953 12 20 60.00 
3 อนุบาล 3 นายสุจิต  คุ้มมิตร 098-0134866 17 31 54.84 
4 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางประทุมทิพย์  หอมจันทร์ 088-7515562 18 21 85.71 
5 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางอารยา  ตุลา 093-6296271 20 20 100.00 
6 ประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวอุรพร  เพชรพลาย 093-472556 11 32 34.38 
7 ประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทิ้งนุ้ย 099-3604548 18 30 60.00 
8 ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวพัฒนา พวงแย้ม 093-7780384 10 31 32.26 
9 ประถมศึกษาปีที่ 5 นายวิเชษฐ์  ฤทธิ์โต  20 35 57.14 
10 ประถมศึกษาปีที่ 6 นายสรพงษ์  จงหมั่น 086-2728340 25 34 73.60 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 1 นายอนันต์  ปาทาน 093-5411695 14 27 51.85 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทอง 093-7695226 13 26 50.00 
13 มัธยมศึกษาปีที ่3 นายสนธยา  ส่องรอบ 094-6410962 14 35 40.00 

รวม 207 362 59.60 
ข้อมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
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การจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต 
จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ประเภท 

1. เรียนที่โรงเรียนโดยแบ่งเป็นวันคู่ วันคี่ โดยเรียน On Site  
2. เรียนที่บ้าน โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand ,On Line,On Demand  

ตารางการสำรวจการมาเรียนในวันที่ต้องมาเรียน On Site ที่โรงเรียน 

    

ชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
นักเรียนที่มาเรียน  

On Site 
จำนวนนักเรียนที่ ผปค.มี

ความประสงค์ให้เรียนที่บ้าน 
อ.2/1 20 15 5 
อ.2/2 20 13 7 
อ.3 30 23 7 

ป.1/1 21 21 0 
ป1/2 20 20 0 
ป.2 32 29 3 
ป.3 30 28 2 
ป.4 31 27 4 
ป.5 35 35 0 
ป.6 33 33 0 
ม.1 26 26 0 
ม.2 26 26 0 
ม.3 34 32 2 
รวม 358 328 30 

ร้อยละ 100 91.62 8.38 
    

สรุป  1.  นักเรียนที่มาเรียน On Site  ที่โรงเรียน (โดยสลบัวันคู่วันคี่ ห้องคู่มาเรียนวันคู่ ห้องคี่มาเรียน
วันคี่) คิดเป็นร้อยละ 91.62 
       2.  ผู้ปกครองบางส่วน มีความประสงค์ในการให้นักเรียน เรียนอยู่ที่บ้าน เพ่ือความสบายใจใน
การดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 และพร้อมที่จะให้นักเรียนเรียน On 
Hand ,On Line,On Demand    คิดเป็นร้อยละ 8.38 
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