
รายงานการประชุมวิสามัญ 
คร้ังท่ี 1/2563 

วันศุกร ท่ี  3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  16.00 น. 
ณ  หอประชุมอเนกประสงคโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน 73  คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม จํานวน 3   คน  คือ    
1. นางอลิศลา  ริยะสาร  ไปทําธุระท่ีจังหวัดเชียงราย 
2. นางศรีสุนีย  กันทาเดช พามารดาไปพบแพทย 
3. นายธวัธชัย  อุนกาศ  -  

 

ประชุม เวลา  16.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ โตะ - เกาอี้ นักเรียน  

จํานวน 80 ชุด 
2. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ไดรับการจัดสรรงบประมาณซอมแซมอาคารเรียนท่ีประสบวาตภัย 

146,900 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม  

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 1. การจัดทํา AAR แนวปฏิบัติในการเปดเรียนภายใตสถานการณการระบาดของ  

เช้ือไวรัส COVID 19   
 ประเด็นท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีครูเวรในตอนเชา เพื่อคัดกรองนักเรียนกอนเขาโรงเรียน  

1) กรณีนักเรียนท่ีมีอุณหภูมิรางกายสูงเกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส 

• หากประสานกบัผูปกครองไดใหผูปกครองมารับ 

• งานยานพาหนะจะตองเตรียมรถท่ีจะไปสงโรงพยาบาลไวทุกวันโดยให    
นายธงชาติ เปนผูขับรถ หากวันไหนท่ีนายธงชาติติดราชการท่ีอื่นก็ตอง
เตรียมคนสํารองไว สวนครูท่ีจะไปสงนักเรียนดวยครูไมมีคาบสอน
ในชวงนั้น 
 

2) กรณีนักเรียนไมสวมหนากากอนามัยมาโรงเรียน 
 

• ทางโรงเรียนจะมีหนากากอนามัยสํารองให แตจะใหคนท่ีลืมไมเกินคน
ละ 1 ช้ิน หากเกินช้ินตอไปจะใหซื้อช้ืนละ 10 บาท 
 

3) กรณีการลางมือฆาเช้ือโรคกอนเขาโรงเรียน 

• จะเพิ่มจุดลางมือหรือเจลแอลกอฮอลลางมือ 
 



4) งานกิจการนักเรียนจะตองทําส่ังครูเวรใหชัดเจน 
 

 ประเด็นท่ี 2 การใชโรงอาหาร 
1) การปฏิบัติหนาท่ีของครูเวร 

• การสับเปล่ียนเวรวันจันทรใหครูเวรไปอยู ม.3 ไปอยู แตเวร ม.2 กับ ม.4 อยูวัน
ตามเดิม คือ ม.2 วันอังคาร ม.4 วันพฤหัสบดี ท่ีเหลือ ม.5 วันพุธ สวน                 
ม.1 วันศุกร 

ครูปรเมษฐเพิ่มเติม : ปกติครูเวรท่ีประตู 3 จะไมมีครูเวรอยูตอนเย็น จึงทําให
นักเรียนท่ีเอารถจักรยานยนตมาเอง บางสวน แอบออกประตู 3 อาจจะทําใหเกิด
อุบัติเหตุได ตอไปนี้จึงจําเปนตองมีครูเวรท่ีประตู 3 ดวย 
 

2) การแกปญหาความแออัดของนักเรียน 

• ชวงเวลา 11.20 น. ท่ีนั่งไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ฝากครูเวรชวย
ดูการนั่งของนักเรียนดวย  
 

3) การลางมือกอนเขาโรงอาหาร 

• จุดลางมือโรงอาหารจะมี 2 จุด คือดานหลังและดานขาง (ขางอาคาร
วิทยาศาสตร) เด็กจะชอบลางมือกันตรงนั้น อาจจะทําใหเกิดการลาชา 
และเด็กยืนตอแถวกลางแดด ตอนนี้จะใหทําท่ีลางมือเพิ่มเปนจุดท่ี 3 
เพื่อลดการลาชา 

 

4) ความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขาว 
 

• อาหารไมเพียงพอตอการซื้อ ฝากครูเพ็ญศรีคุยกับแมคาดวย 
 

 ประเด็นท่ี 3 การปฏิบัติตนของนักเรียนตามท่ีกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีโรงเรียนกําหนด 
1) การอยูในหองเรียน 

• แจงแนวทางมาตรการปองกัน COVID 19 
2) การอยูนอกหองเรียน 

- กิจกรรมหนาเสาธง 
- กิจกรรมอื่นๆ 

 

 ประเด็นท่ี 4 การจัดการเรียนการสอนของครู 
1) กรณีครูเดินสอน และมีช่ัวโมงสอนมาก 

• อาจใหเด็กเดินไปหาคุณครู แตไมใชทุกหอง ในกรณีจําเปนเทานั้น เชน
คุณครูมีปญหาดานสุขภาพ  
 

2) กรณีการขาดแคลนส่ือ / อุปกรณ / ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียน 

• ตอนนี้งานพัสดุกําลังดําเนินการส่ังซื้อ เดียวทางรานก็จะมาติดต้ังให  

• สวนหองไหนท่ีโปรเจคเตอรท่ีเสียหรือมีปญหา นโยบายของโรงเรียน
คือจะไมซื้อใหมแลว เพราะหองเรียนหนึ่ง มี 25 คน สามารถใชทีวี
แทนได  

ครูมยุรัตนเพิ่มเติม : อาคาร 1 จะไมไดซื้อ เพราะอาจจะไดรื้ออาคาร แตจะซื้อเปน               
                        ปกพาไดให 



• ใหครูสํารวจสวิตชไฟในหองเรียน วามีจุดไหนท่ีชํารุดหรือเสียหายไหม 
หากมีใหแจงครูสาธิต  

                       
3) กรณีใหนักเรียนทํางาน / เรียนออนไลนท่ีบาน 

• กรณีนี้ คุณครูตองติดตาม เพราะอยากให เด็กใช เวลาวางให เกิด
ประโยชน 

 
 ประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพันธ / รณรงค 

1) การประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทาง 
2) การจัดกิจกรรมรณรงค 

 

 ประเด็นท่ี 6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1) การปลูกฝงเรื่องความมีระเบียงวินัย / ความรับผิดชอบ / ความซื่อสัตย 

 
 

3.2 เร่ืองจากรองผูอํานวยการ  
  - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 

  1.การประชุมผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6  
ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2563   
โดยแบงให วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ช้ัน ม.2 ชวงเชา และ ม.3 ชวงบาย 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ช้ัน ม.5 ชวงเชา และ ม.6 ชวงบาย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

1. การออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อเก็บขอมูล สารสนเทศของนักเรียนและติดตามการเรียน 
ผานระบบออนไลน ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จะตองเสร็จภายในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 

 
                      
ปดประชุม  เวลา  18.00  น. 
 
 
                 จิราภรณ  บุญณะ      บันทึก/พิมพ 
                 มยุรัตน    ตาใจ              ทาน 
 
 

    
ตรวจแลวถูกตอง 
                 
     (ลงช่ือ)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายบุญเทพ   พิศวง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


