
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คร้ังที่ 4/2564 

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

รายชื่อผู้เข้าประชุม จ านวน 9 คน 
1. นายบวร  ภัทรวลี  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวสมพร กัยนคร  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางสงบ               เหล่ือมกลาง กรรมการผู้แทนครู 
4. นางวรินทร์ทิพย ์ พงษ์จตุรา กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนชุมชน 
5. นายจรุญ  พรประไพ กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นางสาวปัฐมาวดี ชาติพุทรา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. เจ้าอธิการสุภาพ อาทโร  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
8. นายชูชาติ  พรมมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางนงค์นุช            คชา  กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 16 คน 

1. นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์ 
2. นายธ ารงเกียรต ิ ขามจัตุรัส 
3. นางสาวแพรวพรรณ กุญชร 
4. นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ 
5. นางสาวกมลวรรณ เกตุจูม 
6. นางสาวปิณฑิรา ภิรมย์กิจ 
7. นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน ์
8. นายอาธิป  พุลนู 
9. นางสาวชยาลักษณ์   ไสยาสน์ 
10. นายอนัน  ภู่บัว 
11. นางสมคิด  ค าภีระ 
12. นางสาวอภิญญา เฉยฉิว 
13. นางพรรณิภา ไกยวงศ์ 
14. นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร 
15. นายณัฐวัฒน์  ธรรมทวีวิทย์ 
16. นางทัศมาลี  จีระออน 
17. นายณัฐวุฒิ  จิตรมา 

 
 



เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวเปิดประชุม และมอบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

1. เรื่อง โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

2. เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศในการเปิดภาคเรียนท่ี 2/2564 ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากท่าน ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะนิเทศ 

3. เรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในวัน
พฤหัสบดี ท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ท่ี โรงพยาบาลเนินสง่า 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 3/2564 

 - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
1. เรื่อง นายยุทธนา ศรีนวลดี นายอ าเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธี เปิดป้ายโครงการ

พระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง ในวันพุธ ท่ี 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ี
ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นสถานศึกษาน าร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 
2564 

2. เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนท่ีเดินทางไปพักอาศัยท่ีต่างจังหวัดในช่วงปิดภาคเรียน ขอให้
เดินทางกลับมากักตัวท่ีบ้านตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 18 – 31 ตุลาคม 2564 ระยะกักตัว 14 วัน 
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

3. เรื่อง ขอความคิดเห็นในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2564 แบบ ON-SITE จากผู้ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สรุปดังนี้ 
- ผู้น าชุมชน (ท้ังหมด 3 คน) มีความเห็นชอบให้เปิดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 3 

คน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา (ท้ังหมด 9 คน) มีความเห็นชอบให้เปิดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 จ านวน 9 คน 



- ครูและบุคลากร (ท้ังหมด 18 คน) มีความเห็นชอบให้เปิดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
จ านวน 18 คน 

- ผู้ปกครองนักเรียน (ท้ังหมด 107คน) มีความเห็นชอบให้เปิดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
จ านวน 71 คน เห็นชอบให้เปิดวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 10 คน เห็นชอบให้
เปิดวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 จ านวน 5 คน เห็นชอบให้เปิดวันท่ี 3 มกราคม 2565 จ านวน 
6 คน และ เห็นชอบให้เล่ือนเปิดภาคเรียนท่ี 2/2564 ไปก่อน จ านวน 15 คน 

4. เรื่อง การเตรียมมาตรการป้องกันและประเมินสถานการณ์เป็นระยะและให้รายงานผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบและอนุญาตตามที่เสนอ ให้เปิด ON-SITE ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี    -  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                                     ลงช่ือ............................................................ผู้บันทึก 

        (นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์) 

 

 

                                                                  ลงช่ือ........................................................เลขานุการ 

  (นางนงค์นุช   คชา) 

      ผูอ้ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎรว์ิทยานุกูล 

 

 


