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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

คร้ังที่  ๑/2563 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมศรีหนองหิ้ง  อาคาร 2  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
**********************************************************************************

********* 
ผู้ร่วมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายคำจันทร์  ชมภู  ประธานกรรมการ 
2 นายปฏินันท์  ทวินันท์  กรรมการ 
3 นางสมปอง  การุณเวทย์  กรรมการ 
4 สตอ.สุทธินันท์  ศรีวิชา  กรรมการ 
5 นายกมล  สาขามุละ  กรรมการ 
6 นายยศ  สุริยะ  กรรมการ 
7 นายเวิน  ศรีสุวงศ์  กรรมการ 
8 นายสนับ  นนท์ตา  กรรมการ 
9 นายเสนีย์  คำวันดี  กรรมการ 
10 นางดารณี  ไกรทัศน์  กรรมการ 
11 ร.ต.ท.สมนึก  บัวเกตุ  กรรมการ 
12 นายสุพจน์  คณาทิพย์  กรรมการ 
13 นางบัวไล  เกตุพิลา  กรรมการ 
14 นายศุภชัย  เพลิดพราว  กรรมการ 
15 นายเถลิง  ศรีนนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
1.1 เรื่องผลการประเมินภายนอกรอบส่ี โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐาน

ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ผ่านระดับดีมากท้ังสามด้าน 

1.2 เรื่องแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด กำหนดให้เปิด-ปิด ปีการศึกษา 2563 
ดังนี ้

ภาคเรียนท่ี 1 เปิดภาคเรียนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 -13 พฤศจิกายน 2563  
                  ปิดภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563  
ภาคเรียนท่ี 2 เปิดภาคเรียนวันท่ี 1 ธันวาคม 2463 – 9 เมษายน 2564 
                  ปิดภาคเรียนท่ี 2 วันท่ี 10 เมษายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 และให้รายงาน

ตามแบบประเมินตนเอง โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา ท้ังหมด 6 มิติ 44  ประเด็น ดังนี ้
มิติที ่1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
2. มีมาตรการสังเกตอาการเส่ียงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบหายใจลำบาก จมูกไม่ได้กล่ิน 

ล้ินไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัย 
4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียน ร้องขอ หรือผู้ท่ีไม่มีหน้ากากเข้า

มาในสถานศึกษา หรือไม่ 
5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
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6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน 
ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอหรือไม ่

7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน       
อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) หรือไม่ 

8. มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างหรือไม ่
9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามท่ีกำหนดได้ มีการสลับวันเร ียนแต่ละช้ันเรียน หรือมีการ

แบ่งจำนวนนักเรียน หรือไม่ โรงเรียนมีรูปแบบจัดการเรียนการสอนอย่างไร (รูปแบบท่ี 6 ใช้ห้องเรียนท่ีมี
ขนาดใหญ่เป็นพิเศษสำหรับห้องเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 25 คน) 

10. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ 
และอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 

11.  มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเส่ียงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู 
มือจับประตู-หน้าต่าง หรือไม่ 

12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม ่
13. มกีารปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้   

ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 
14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม หรือไม ่
15. มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่ 
16. มีการจัดเหล่ือมเวลาทำกิจกรรมนักเรียนเหล่ือมเวลารับประทานอาหารกลางวัน หรือไม่ 
17. มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือไม่ 
18. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน 

ยาสีฟันหรือไม่ผ้าเช็ดหน้า 
19. มหี้องพยาบาลหรือพื้นท่ีสำหรับแยกผู้มีอาการเส่ียงทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 
20. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกนัหรือ

ดูแลรุ่นน้อง 
 

มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
21. มกีารติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย 

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด-19หรือไม ่
22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนา 

การด้านสังคมและสติปัญญา หรือไม่ 
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23. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษาในเด็กเล็ก (ประถม) ไม่เกิน 1 
ช่ัวโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อว ัน หรือไม ่

24. มีการใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางSocialmedia เช่นWebsite , Facebook , Line , QR Code , 
E-mail หรือไม่ 
 

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
25. มีการเตรียมหน้ากากผ้าสำรอง หรือไม่ 
26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถ ึงการเรียนรู้ในสถานการณ์โรค       

โควิด 19 หรือไม่ 
27. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวหรือไม ่ 
28. มีมาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะพร้อมมีตาราง

เวรทุกวันหรือไม่ (กรณีมีท่ีพักและเรือนนอน) 
29. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมี

ตารางเวรทุกวันหรือไม่ (กรณีมีสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ) 
30. มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึง

สมาธิส้ันและเด็กออทิสติกท่ีสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ 
 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน

หรือไม ่
32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการส่ือสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) หรือไม ่
33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษาหรือไม่ 
34. มีการตรวจสอบประวัติความเสียงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน

ก่อนมาทำกาเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเทอมหรือไม่ 
35. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรท่ีสงสัยติดเช้ือหรือป่วยด้วย  

โรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 
 
มิติที่ 5 นโยบาย 
36. มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง   โดย

การประชุมาช้ีแจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย  1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน หรอืไม ่
37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 
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38. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือไม่ 
39. มีการแต่งต้ังคณะทำงานป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และกำหนดบทบาทและหน้าท่ีชัดเจน

หรือไม่  
40. มีมาตรการจัดทำความสะอาดบนรถรับส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจัดท่ีนั่งบนรถหรือ          

มีสัญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีมีรถรับส่ง) 
 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันโรคโควิด 19 ตามความจำเป็นและความเหมาะสม หรือไม่ 
42. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น      

หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 
43. มีการประสานหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO 

เป็นต้น เพื่อดำเนินกิจกรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 
44. มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา หรือไม่ 
มติที่ประชุม  เห็นควรให้ลงมติว่า มี ครบทั้ง 44 ข้อ และเห็นควรให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ได้ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

-ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

ลงช่ือ                                ผู้จดบันทึก    
         (นายเถลิง  ศรีนนท์)    
     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
                  
ลงช่ือ              คำจันทร์ ชมภู         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
               (นายคำจันทร์  ชมภู)   
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

 
 
 
 


