
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

คร้ังที่  ๑ /๒๕๖๓ 
วันพุธท่ี  ๓มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมรามสูร โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา....๐๙.๐๐.................น. 
ผู้มาประชุม  

๑. นายสนิท  วงศ์แสงตา  ๒. นายสุรัตน์  วรรณพันธ์  ๓. นางสุพิน  วิวิจไชย  
 ๔. นายมานิต  แสงศีลา  ๕. นายอ้าพล  น้อยน้้าเท่ียง  ๖. นายสุริยา  แก้วไตรรัตน์  

๗. นายสนิท  เรืองเดช  ๘. นายรัตนบัลลังก์  เพชรเงินค้าแก้ว   ๘. นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์  
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสุทธิพันธ์  ชูคันหอม  ๒.นางสมพร  เสนาสังข์    ๓. นายวิเชียร กู่แก้ว  
๔. นาวาอากาศเอกเกรียงศักดิ์ ดวงเงิน ๕. พระอธิการกฤษฏาสารคนฺโธ  ๖.นางแอนนา  เทียนสีม่วง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวีระศักดิ์  สุวรรณวงค์ ๒. นางไพบูลย์  แสงศีลา  ๓. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ  
๔.  นางสุบิน  นกยูง 

ประธานในที่ประชุมนายสนิท  วงศ์แสงตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนและเล่ือนเปิดภาคเรียนจากวันท่ี ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปเป็นวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  

- ประธานพูดคุยเกี่ยวกับท่ีมาท่ีไปของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) และประเทศไทยท่ัวโลกให้การ
ยอมรับระบบสาธารณสุขของไทยว่าแข็งแกร่งและสามารถป้องกันการการแพร่ระบาดของเช้ือโรคได้ดี และให้โอกาส 
นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์ รายงานผลการด้าเนินงานโรงเรียนให้คณะกรรมการได้พิจารณา เสนอแนะแนวทางการ
ด้าเนินงานโรงเรียน 

- นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์ ได้ช้ีแจงแนวทางการจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชุดใหม่ซึ่งจะ
หมดวาระว่าขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการชุดเดิมด้าเนินงานรักษาการณ์ไปก่อน และได้แจ้งการอบรมครู 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , การน้าส่ือการสอนนักเรียนเข้าระบบออนไลน์ , และโรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนเครือข่าย TOT เพิ่มระบบอินเทอร์เน็ต , โรงเรียนจะมีการอบรมข้อมูลโปรแกรมดูแลนักเรียน ในวันท่ี ๒๗  
มิถุนายน , การอบรมโปรแกรมจัดท้า ปพ.๑ , และโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้รับรางวัลนิเทศ ดีเด่น , สพฐ.ได้มอบ
รางวัลโรงเรียนคุ้มครองเด็ก , ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล , ได้รับรางวัลโครงการ UD ของจังหวัด



 
 
อุดรธานี ,โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล และในเดือนพฤศจิกายน  จะมีการประเมินภายนอก รอบ ๔ ซึ่งการรายงาน
ผลการด้าเนินงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน สมศ.รอบ ๔  ,ส้าหรับแนวทางการพัฒนา น.พ.ค.นั้น 
เอกลักษณ์โรงเรียน คือการสร้างคนดี มีทักษะชีวิต มีพื้นฐานความเป็นมนุษย์ , ส้าหรับปีท่ีผ่านมาโรงเรียนได้เสนอ
โครงการห้องเรียน AP  นักเรียนห้องพิเศษ ม.๔  ซึ่งมีผู้บริจาคเข้าร่วมโครงการในปีท่ีผ่านมามีนักเรียน ๑๕ คน และใน
ปี ๒๕๖๓  มีนักเรียนจ้านวน  ๒๐ คน โรงเรียนได้ทดลองเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมาซึ่งเป็นภาษาจีน ได้ลดราคาค่าเรียน
ภาษาเนื่องจากไมได้รับครูต่างชาติมาสอน เพราะโรงเรียนได้รับบรรจุครู  ๑ คน และได้ครูอัตราจ้าง  ๑ คน  ในปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  จะมีโปรแกรมสอนวิชาพละส้าหรับ ม.๔  จ้านวน  ๑ ห้อง  และโรงเรียนมีอัตราติดลบครู  ๑ คน          
ซึ่งต้าแหน่งท่ีโรงเรียนต้องการครูเอกอุตสาหกรรม เพื่อใช้สอนพื้นฐานงานช่างให้กับนักเรียน  ,โรงเรียนได้รับจัดสรร  
ครูพี่เล้ียง  ๑  คน และพนักงานราชการ ๒ คน  และส้าหรับสถานท่ีได้จัดท้าห้องประชุมใหม่และได้เปิดใช้มาครึ่งเทอม
แล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากครูเกษียณ และโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องน้้านักเรียนใหม่ จ้านวน  ๒ หลัง 
ส้าหรับการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ เดิมโรงเรียนได้ทดลองเมื่อปีท่ีแล้ว และในปีนี้ได้น้ามาใช้จริง และในวันท่ี 
๑๓-๑๔  มิ.ย.๖๓  จะรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔  และจะมีการสอบคัดเลือกห้อง ในวันท่ี  ๒๑  มิ.ย. ๖๓ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
……………………………………………………ที่ประชุมรับรอง……………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑) จ้านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนห้องเรียน(ห้อง) หมายเหตุ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๑ ๑๔๓ ๔  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๒ ๑๕๗ ๔  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๓ ๑๗๗ ๔  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๔ ๖๙ ๓  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๕ ๕๘ ๓  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๖ ๗๒ ๒  
 ๖๗๖ ๒๐  
หมายเหตุ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียน ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑  แผนการเรียนวิทย์-คณิตพิเศษ   โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Academic Proficiency Program : AP)  ได้แก่ ห้อง ม.๔/๑ และ ม.๕/๑ 
 กลุ่มที่ ๒  แผนการเรียนวิทย์-คณิตปกติ   ได้แก่ ห้อง ม.๔/๒และ ม.๕/๒ 
 กลุ่มที่ ๓  แผนการเรียนท่ัวไป  แบ่งออกเป็น   

  กลุ่มย่อย ๓.๑ เน้นภาษาจีน  ได้แก่ ม.๔/๓.๑และ ม.๕/๓ 
กลุ่มย่อย ๓.๒เน้นพลศึกษา  ได้แก่ ม.๔/๓.๒ 



 
 

๒) อัตราการไม่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  รายงานการจบหลักสูตรของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

จบหลักสูตร 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ช้ัน ม.๓ ๑๕๓ ๑๒๐ ๗๘.๔๓ ซ้้าช้ัน ๓๓ คน 

ช้ัน ม.๖ ๕๗ ๕๑ ๘๙.๔๗ ซ้้าช้ัน   ๖ คน 
๓) มาตรการ รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
การจัดการเรียนการสอนปกติ 

การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) 
(กรณีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ควบคุมการระบาดได้) 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสม 
(Blended Learning) 

(กรณีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด) 
๑) นักเรียนมาโรงเรียนทุกคน ทุก

ระดับช้ัน 
พบครูในช้ันเรียน และใช้ส่ือ On-Air , Online 

 
 
 
 
 

๑)สลับกลุ่มนักเรียนมาโรงเรียน โดยแบ่งนักเรียน 
    ในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
การสลับช้ันเรียนของนักเรียน สลับสัปดาห์ 

On-Site 
พบครูในช้ันเรียน 

On-Air , Online 
ใบความรู้, ใบงาน,       

ใบกิจกรรม  

๒)จัดห้องเรียนให้การเว้นระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) ห้องละ ๓๐-๓๕คน        
โต๊ะห่างกันอย่างน้อย ๓ ฟุต 

๒)จัดห้องเรียนให้การเว้นระยะห่างทางสังคม   
(Social Distancing) ห้องละ ๒๐-๒๕คน         
โต๊ะห่างกัน๑.๕เมตร 

๓)เรียนท่ีห้องประจ้า ไม่เคล่ือนย้ายนักเรียน 
ยกเว้น การเรียนศิลปะ , การงานอาชีพ , 
คอมพิวเตอร์ และพลศึกษา  

๓) เรียนท่ีห้องประจ้า ไม่เคล่ือนย้ายนักเรียน และ 
บูรณาการดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา   
    การงานอาชีพ เทคโนโลยี 

๔) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น อบรม เข้าค่าย         
ทัศนศึกษา 

๔) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น อบรม เข้าค่าย            
ทัศนศึกษา 

๕) การรับประทานอาหารกลางวัน ลดความ
แออัดโรงเรียนจัดให้เหลื่อมเวลา  โดย 

ม.๑-๒พักกลางวัน ๑๑.๑๐-๑๒.๐๐น. 
          เรยีน ๓ คาบเช้า  ๔ คาบบ่าย  
ม.๓-๖พักกลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. 
         เรยีน ๔ คาบเช้า  ๓  คาบบ่าย  

๕)การรับประทานอาหารกลางวัน ลดความแออัด  
โรงเรียนจัดให้เหลื่อมเวลา  โดย 
ม.๑-๒พักกลางวัน ๑๑.๑๐-๑๒.๐๐น. 
          เรยีน ๓ คาบเช้า  ๔ คาบบ่าย  
ม.๓-๖พักกลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. 

         เรยีน ๔ คาบเช้า  ๓  คาบบ่าย  



 
 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑) สัมฤทธิ์ผลท่ีโรงเรียนได้รับในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒  (รางวัลท่ีได้รับ)....................มีเอกสารแนบ......... 
๒) สรุปผลการประเมินตนเองในรอบปีท่ีผ่านมา (SAR)…..................มีเอกสารแนบ.................................................................... 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑) ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากนทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓…………มีเอกสารแนบ...............………………….. 
๒) แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒.๑) การน้าระบบไอที มาใช้ในการจัดการศึกษา 
๒.๒) การจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓    
๒.๓) การพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงอ้านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ใช้บริการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
- การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓  

๑. จัดต้ังจุดคัดกรอง ตรวจวันอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน 
๒. จัดให้มีจุดล้างมือ ทางเข้า-ออก อาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร  
๓. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณท่ีมีผู้สัมผัสบ่อย เช่น รวมบันได ท่ีจับประตู ห้องน้้า  
๔. จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้าอี้ห่างกันอย่างน้อย  ๑.๕  เมตร 

ห้องเรียนละ ๒๐ ชุด 
๕. การใช้บริการโรงอาหาร จัดให้มีการเว้นระยะห่างของแถวในการซื้ออาหาร และการนั่ง

รับประทานอาหาร ห่างกันอย่างน้อย  ๑.๕  เมตร 
๖. จัดให้มีการประชุม ช้ีแจงและให้ข้อมูลเสนอแนะแก่ผู้ขายอาหารในโรงอาหารถึงวิธีการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-๑๙ 
๗. การใช้หอประชุมในการท้ากิจกรรมต่างๆ ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและจ้ากัด

จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม ให้มีการท้าความสะอาด
ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือทุกครั้ง 

 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มาตรการรูปแบบและแนวทางการด าเนินชีวิตและจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนในสถานศึกษา 



 
 

กิจกรรม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1.ขณะเดินทางมาโรงเรียน
ของนักเรียน 

 

1. นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะออกจากบ้าน 
2. ขณะเดินทางมาโรงเรียนไม่สัมผัสกับบุคคลอื่น  และให้
เว้นระยะห่าง  1-2 เมตร   
3. ขณะนั่งรถมาโรงเรียนให้เว้นระยะห่าง  หากเว้นระยะห่าง
ไม่ได้ ไม่สัมผัสบุคคลอื่น  และไม่คุยขณะนั่งรถมาด้วยกันเพื่อ
ลดช่องทางของเช้ือโรคท่ีจะแพร่กระจายในรถ 

1. นักเรียน 
2. ผู้ประกอบการรถ
รับส่ง 
3.  ผู้ปกครองนักเรียน 

2. การเข้ามาในบริเวณ
โรงเรียน 

1. นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนเป็นแถวตอน  1-2  แถว  โดย
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  
2. นักเรียนท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องหยุดรถ
และจูงรถเดินแถวเข้าโรงเรียนเพื่อรับการตรวจวัดอุณหภูมิ  
3. รับการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีบริเวณหน้าประตูโรงเรียน  ถ้า
อุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน(เกิน 37.5  องศา)  ต้องตรวจซ้้า 
และถ้ายังเกินต้องรับการตรวจและปรึกษาแพทย์ตาม
ขั้นตอนต่อไป 
4. นักเรียนล้างมือท่ีอ่างล้างมือท่ีทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้
ด้วยน้้าและสบู่  หรือใช้เจลล้างมือท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์  

1. นักเรียน 
2. ครูเวรประจ้าวัน 
3. คณะกรรมการ
นักเรียน 
4. นักศึกษาวิชาทหาร 

3. กิจกรรมหน้าเสาธง 1. งดการเข้าแถวหน้าเสาธงลดลงเหลือ 1 วัน/สัปดาห์ 
2. นักเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
3.นักเรียนเข้าแถวเป็นห้อง ตามระดับช้ัน  โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างแถว  1-2 เมตร 
4. นักเรียนไม่หยอกล้อ ไม่สัมผัสเพื่อน ไม่พูดคุยกันขณะ
ประกอบกิจกรรมเพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเช้ือ  
5. หากนักเรียนต้องได้พูดคุยกันไม่โน้มตัวมาพูดใกล้ๆเพื่อน
ยังคงให้เว้นระยะห่างเสมอ 

1. นักเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. คณะกรรมการ
นักเรียน 

4. ขณะเดินแถวขึ้นช้ันเรียน/
ท้ากิจกรรมอื่นๆ 

1. นักเรียนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing       
ตลอดเวลา  โดยเว้นระยะห่าง  1-2 เมตร และสวมใส่
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเช้ือ  
2. ไม่สัมผัสราวบันได  ฝาผนัง  ลูกบิดประตู หน้าต่างหรือ
ส่ิงของท่ีเป็นสาธารณะในโรงเรียน  หากแม้มีการสัมผัสควร
ล้างมือทุกครั้ง  ด้วยสบู่และน้้า/ทันทีท่ีสามารถท้าได้  หรือ
ใช้เจลล้างมือ 

1. นักเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 

 

 



 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๑) การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเปิดเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาวะวิกฤติ กรณีโรคระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)   

๒) รูปแบบและมาตรการ การบริหารจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓...............มีเอกสารแนบ...................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่น  ๆ

- ประธานขอข้อแนะน้าแนวทางการด้าเนินงานของโรงเรียนจากคณะกรรมการเพื่อโรงเรียนจะได้น้ามาใช้หรือปรับปรุง 
- นายมานิต  แสงศีลา สอบถามกรณีห้วงเวลาพักของนักเรียน โรงเรียนมีมาตรการด้าเนินการอย่างไร เพื่อควบคุม

ป้องกันระยะห่างทางสังคมของนักเรียน 
- ประธานเพิ่มเติม กรณีนายมานิต สอบถามว่าแนะน้าให้โรงเรียนถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด และ

นักเรียนต้องได้รับค้าแนะน้าจากครู 
- นายสุรัตน์  วรรณพันธ์ แสดงความคิดเห็นกรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนการนั่งใกล้ชิดกันจะด้าเนินการแก้ไข

อย่างไร โดยให้แนวคิด คือควรแนะน้าให้นักเรียนสวมใส่แมส และแจ้งผู้ประกอบการช่วยสอดส่องดูแล 
- ประธานเสริม กรณีกิจกรรมหน้าเสาธงควรด้าเนินการอย่างไรโดยเข้าแถวสัปดาห์ละครั้ง หรือ จัดท้าเวรประจ้าวันแต่

ละระดับช้ันเพื่อเว้นระยะห่าง หรือ มีตัวแทนมาท้ากิจกรรมหน้าเสาธง 
- นายสุรัตน์  เพิ่มเติมฝากโรงเรียนดูแลเรื่องการโจรกรรมในโรงเรียน 
- นายศักดิ์ชัย ขอเพิ่มเติมเรื่องการไม่อนุญาตใช้สนามกีฬาโรงเรียนในการฝึกขับรถของประชาชนเนื่องจากจะท้า

ให้ลู่วิ่งเกิดความเสียหาย  และเรื่องบ้านพักครูเต็มเนื่องจากโรงเรียนได้ครูบรรจุใหม่มาจ้านวนมาก และขอ
อนุญาตปรึกษาหารือบางท่านเป็นรายบุคคล เป็นเรื่องตามความเหมาะสม  

- ประธานสอบถามท่ีประชุมมีท่านใดมีข้อจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ เมื่อไม่มีจึงขออนุญาตปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา...๑๑.๓๐...........น 
 
 
     นางสุบิน  นกยูง   ผู้บันทึกการประชุม 
     นายวีระศักด์ิ  สุวรรณวงค์  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
       
 
 
 


