
รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน 
คร้ังท่ี 4/2563 

วันอังคาร ท่ี  23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  หอประชุมอเนกประสงค โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

******************* 

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน   74   คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม  จํานวน 2 คน 
1. นางศรีสุนีย  กันทาเดช ไปราชการ 
2. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ไปราชการ 

 

ประชุม เวลา  09.00 น.  

เร่ืองกอนวาระการประชุม 
 การมอบชอดอกไม ใหคณะครูท่ีมาบรรจุใหมและยายมา 
 การใหคุณครูไดแนะนําตนเอง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1.  ขอยินดีตอนรับคุณครูท่ียายมาและคุณครูท่ีบรรจุใหมทุกทานดวยความยินดียิ่ง 
2. ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ 

- รายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ีผานมา 
- พิจารณาอนุมัติใหมีการเปดเรียน ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
- พิจารณาสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาคนใหมแทนคนเกาท่ีลาออกไป 

  3.  พ.ต.ท.วิชัย นิลดํา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไดมอบหนังสือใหกับหองสมุด  
    จํานวน 200 เลม    
4. การทําบุญทอดผาปาการศึกษาโรงเรียนบานแมตาแมว อ.แมสรวย จ.เชียงราย  

วันท่ี 27 มิถุนายน 2563            
         

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 1/2563 
-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  

     ครั้งท่ี 3/2563 ประจําเดือน มีนาคม 2563 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

1. จากผูอํานวยการ 
                    1.1 การเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนภายใตสถานการณท่ีไมปกติ เนื่องจากมี

การแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID 19 โดยโรงเรียนจะตองปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดของ สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ และขอกําหนดของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนั้นขอใหคุณครูทุกทานไดเอาใจใสและปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียนอยางเขมงวด เครงครัด มิกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

  1.1.1 การทํา Time Line ขอท่ีนักเรียนตองปฏิบัติต้ังแตการเดินทางมาโรงเรียนการอยู
ในโรงเรียน จนถึงการเดินทางกลับบาน ซึ่งหลังจากไดขอสรุปจากการประชุมวันนี้แลว โรงเรียนจะมคํีาส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา Time Line แลวแจงใหนักเรียน ผูปกครอง และครูทราบ ในหลายชองทาง เชน website 



โรงเรียน facebook โรงเรียน ติดประกาศท่ีโรงเรยีน ในหลายๆจุด , ติดประกาศหนาโรงเรียน หรืออาจทําเปนคูมือ 
แจกนักเรยีน เปนตน 

  1.1.2 ใหโรงเรียนเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ 
Onair เนื่องจากเช้ือไวรัส COVID 19 มีโอกาสกลับมาแพรระบาดไดอีกตลอดเวลา ตราบใดท่ียังไมสามารถผลิตวัด
ซนี และยารักษาโรคได ยกตัวอยาง ท่ีกรุงปกกิ่ง ประกาศเปดเรียนไปแลว กลับตองส่ังปดเรียนอีกอยางไมมีกําหนด
วาจะใหเปดอีกไดเมื่อไหร  
                               ถาหากมีการกลับมาแพรระบาดของไวรัส COVID 19 อีก โรงเรียนจะตองจัดการเรียน
จะตองจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Onair แนนอน “โรงเรียนหยุดได แตการเรียนรูของนักเรียนหยุด
ไมได” ซึง่การจัดการเรียนแบบ Online Onair  โรงเรียนจะตองเตรียมแผนการแกปญหาใหกับนักเรียนกลุม
เปราะบาง ไดแก กลุมท่ีมีปญหาตางๆ ท่ีไมสามารถเรียนผานระบบ Online Onair ได เชน ไมมีอุปกรณ ไมมี
อินเทอรเน็ต ไมมีไฟฟา เปนตน 
   1.1.3 โรงเรียนจะตองดําเนินการตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาศึกษาในการ
เตรียมความพรอมกอนเปดเรียน เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรค COVID 19 ท้ัง 44 ขอ ซึ่งแบงได
เปน 6 ดาน คือ  
   (1) วัดไข   (4) เวนระยะหาง 
   (2) ใสหนากาก   (5) ทําความสะอาด 
   (3) ลางมือ   (6) ลดความแออัด 
   1.1.4 มีมาตรการในการปองกันการเผยแพร ส่ิงท่ีไมดีตางๆผานส่ือตางๆ 
    -  นักขาว / บุคคลภายนอก 
    - นักเรียน / ผูปกครอง 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ท้ังท่ีต้ังใจและรูเทาไมถึงการณ 
  

  1.2 การเฝาระวังและแกปญหาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของคุณครู ท้ังพฤติกรรมระหวางครูกับครู  
และครูกับนักเรียน  
   - เรื่องชูสาว กรณีโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร  
   - เรื่องยาเสพติด    
 

2. จากรองผูอํานวยการ 
       - ไมม ี
3. กลุมบริหารวิชาการ 

ครูคธาวุธ : 1. การจัดจํานวนนักเรียนตอหองจากหองหนึ่ง มี 30 กวา คน จัดใหเหลือแค  
                  หองละ 25 คน  จึงทําใหคาบสอนของครูเพิ่มข้ึน 

2. มาตรการของ สพฐ. ในชวงการแพรระบาดไวรสั COVID 19 ใหนักเรียนนั่งเรียน   
    ประจํา 

     3. ใหครูเช็คดูหองเรียนของตัวเองวามี โตะ – เกาอี้ ครบไหม 
 
 
 
 
 
 



ครูอนุกูล :  1.ขอขอบคุณคุณครท่ีูชวยจัดการเรียนแบบ Onair  
     2. ชวงท่ีเรียน Onair ท่ีผานมานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จํานวนพันกวาคน 

แตไดเรียนจริงๆ หารอยกวาคน นักเรียนท่ีเหลืออาจเปนเพราะมีปญหาดานกลองรับสัญญาณไมมีหรือไมมี
อินเทอรเน็ต  

              3. เริ่มเรียน Onsite 1 กรกฎาคม 2563 ใชหลักการขยายหองเรียน ม.1/1 มี 30 คน 
จัดใหเหลือ 25 คน เหลือ 5 คน ก็แบงไป ม.1/2 ขยับอยางนี้ไปเรื่อยๆ  

     4. เรียนคาบละ 45 นาที เพิ่มจํานวนเรียน ลดเวลาเรียน 
 
         4.กลุมบริหารกิจการนักเรียน  

  1.เวรหนาประตูโรงเรียน โดยใหนักเรียนเขาประตู 1 เทานั้น จะมีครูตรวจคัดกรองอยู 3 คน และ
จะมีสภานักเรียนมาชวยอีก 3 คน เวลาท่ีเริ่มคัดกรองเขาโรงเรียน 06.30 – 08.10 น. ครูเวรจะตองมากอนเวลา 
06.30 น. ประตู 3 ใหเขาเฉพาะครูเทานั้น และจะมีครูเวร 1 คน  
  2. การบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ก็ยังใชรูปแบบเดิมอยางภาคเรียนท่ีแลว 
  3. ทรงผมนักเรียน 
  4. การเขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธง  

 กรณีท่ีฝนไมตก โดยจะแบงจุดเขาแถวแบงเปนระดับช้ัน ดังนี้ 
ม.1 ลานโพธิ์ 
ม.2 สนามบาสเกตบอล 
ม.3 – ม.5 สนามฟุตซอล 
ม.6 ลานสัก 

 กรณีท่ีฝนตก โดยจะใหรถรับสงนักเรียนเขามาจอดหนาบรเิวณอาคาร 2 ใหครูเวร
มาอยูตรง จุดอาคาร 2 เพื่อคัดกรองนักเรียน นักเรียนท่ีคัดกรองผานก็จะเขาแถว
หนาหองเรียนของตัวเอง 

5. การประพฤติระหวางครูกับนักเรียน คือการมูล่ี การใชคําพูด 
 

ผูอํานวยการเพิ่มเติม : ฝากใหครูประจําช้ันแจงนักเรียน วาใหนักเรียนเตรียมผาเช็คมือมาโรงเรียนดวย  
 

5. กลุมบริหารท่ัวไป 

  1. การเตรียมจุดลางมือตามอาคาร 
  2. การรับอาหารของนักเรียน โดยจะแบงครูเวรเปน 3 ผลัก  
 

6. กลุมบริหารงานบุคคล 
 ไมมี 

 

7. กลุมงานแผนและงบประมาณ 
  1. การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ประจําป 2563 
  2. การอบรมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4  
 

  8. กลุมอํานวยการ 

 ไมมี 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การจัดทํา Timeline ขอกําหนดและมาตรการตางๆ ของโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนและครูเกี่ยวของ

ปฏิบัติตาม 
1.1 การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

1.1.1 การกําหนดเวลาท่ีนักเรียนจะตองมาโรงเรียน 
1.1.2 รถรับสงนักเรียน 

1.2 การคัดกรองนักเรียนกอนเขาโรงเรียน 
1.2.1 จํานวนครูและบุคลากร บทบาทและหนาท่ี 
1.2.2 การกําหนดจุดและติดต้ังเครื่องมือวัดไข ลางมือ 

1.3 แนวปฏิบัติของนักเรียนในขณะท่ีไมมีกิจกรรมการเรียนการสอน 
- งดการสัมผัสกัน 
- หามนักเรียนรวมกลุมกัน 

1.4 การใชอาคารเรียนและหองเรียน 
- ใหนักเรียนนั่งเรียนประจํา ไมใหยายหองเรียน เพราะเปนนโยบายของ สพม.36 วาทํา
ยังไงท่ีใหเด็กเคล่ือนยายนอยท่ีสุด เพราะระหวางการเคล่ือนยายเราคุมไมได 
- แตละหองเรียนคุณครูจะตองเขียนแนวปฏิบัติไว 1. หามสลับโตะกันนั่ง ตองโตะตัวเอง    
  เทานั้น 
- ติดประกาศความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันไวรัส COVID 19 อาคารเรียน 

1.5 การใชหนังสือ 
 

1.6 การใชโรงอาหาร 
- แบงเปนเวลารับประทานอาหาร เพิ่มต้ังแตเวลา 10.30 น. โดยจะมีครูเวรดวย  
 

2. รูปแบบและจัดการเรียนการสอน กรณีเปดเรียนไดตามปกติ 
2.1กรณีครูมีช่ัวโมงสอนเปนจํานวนมาก 

 แนวทางแกไข 
1) ประสานกับงานวิชาการ จัดตารางสอนใหตรงกับสองหองและจัดหองเรียน

สองหองใหติดกัน ท้ังนี้ครูอาจจะใชวิธีสอนหองนี้ แลว Video Conference ถา 
Video Conference ไมได ก็ใชวิธีแบบครูประถม สอนหองนี้แลวใหทําแบบฝกหัด 
แลวก็เดินไปสอนอีกหอง สอน 2 รอบ ในคณะเวลาเดียวกัน ก็จะสามารถรวมเวลา
สอนได 

2) นํานักเรียนท้ัง 2 หอง รวมสอนในหองใหญได หองโสตฯ สามารถนั่งหาง  
1 เมตร ได 40 คน 

   กรณีขอ 1 และ 2  ใหครูท่ีไมไหวจริงๆ  
    3) คุณครูสอนเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีเด็กควรรู  
 

2. 2 กรณีท่ีนักเรียนท่ีเรียน Online ในชวง 16 – 30 มิถุนายน 2563 มาแลว กับนักเรียนท่ีไมได
เรียนเลย และเรียนบางไมเรียนบาง 

 

2.3 การจัดการเรียนการสอนภายใตขอจํากัดในเรื่องเวลาเรียน 
    - ช่ัวโมงชุมนุม ตัดออก 
    - ช่ัวโมงลูกเสือ ใหวนคนเขามาสอนเปนฐาน  



ตรวจแลวถูกตอง 
                      
     (ลงช่ือ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
                 
     (นายบุญเทพ   พิศวง) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

2.4 การจัดการเรียนการสอนในกรณีท่ีนักเรียนจะตองเคล่ือนยาย ไปเรียนท่ีหองตางๆ เชน 
คอมพิวเตอร หองสมุดมัลติมีเดีย เปนตน 

 

2. รูปแบบและการจัดกิจกรรมหนาเสาธง 
- กรณีท่ีฝนไมตก โดยจะแบงจุดเขาแถวแบงเปนระดับช้ัน ดังนี้ 

ม.1 ลานโพธิ์ 
ม.2 สนามบาสเกตบอล 
ม.3 – ม.5 สนามฟุตซอล 
ม.6 ลานสัก 

- กรณีท่ีฝนตก โดยจะใหรถรับสงนักเรียนเขามาจอดหนาบริเวณอาคาร 2 ใหครูเวรมาอยูตรงจุด   
  อาคาร 2 เพื่อคัดกรองนักเรียน นักเรียนท่ีคัดกรองผานก็จะเขาแถวหนาหองเรียนของตัวเอง 

3. การปฐมนิเทศนักเรียน ช้ัน ม.1 , ม.4 
- วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
- วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
- โดยจะใหนักเรียน 1 คน ตอ ผูปกครอง 1 คน เทานั้น 
- ตามคําส่ังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ท่ี 177/2563 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 

4. การจัดและการงดการทํากิจกรรมตางๆ ท่ียุงยากตอการปฏิบัติตามการเวนระยะหางทางสังคม และ
กิจกรรมท่ีไมสําคัญ จะกระทบตอเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

- กิจกรรมไหวคร ู
- กิจกรรมตอนรับนองใหม 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี
- กิจกรรมการแขงขันหรือเลนกีฬา 

   
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

1. งานลูกเสือ ใหครูผูสอนวิชาลูกเสือทุกทาน ขอใหเตรียมเอกสารใบวุฒิสูงสุด ไมวาจะเปน E.C.T , 
A.C.T 

 

ปดประชุม  เวลา  12.30  น. 

                 จิราภรณ   บุญณะ      บันทึก/พิมพ 
                มยุรัตน    ตาใจ ทาน 
  
 
 

    


