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ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ 
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............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ นายพิทักษ์  สุระพร  
๑.๑ ผอ. กล่าวทักทายคณะกรรมการสถานศึกษา และแสดงความเป็นห่วงนักเรียนที่ก าลังจะเปิดภาค

เรียน ขอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในทุกๆด้าน 
๑.๒ ในการนี้ ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา นายประวิน แก้วดวงแสง ได้ชี้แจงข้อราชการ

ต่างๆให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๓.๑ นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  กล่าวแนะน าตัวต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อย่างเป็นทางการ และกล่าวในที่ประชุม โดยมี
เนื้อความ คือ 

๓.๑.๑ งานผ้าป่าศิษย์เก่า เดิมทีจะมีการจัดตั้งเป็นกองผ้าป่า แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
๑๙ จึงต้องงดทุกกิจกรรม และรวบรวมเงินที่ได้จากคณะศิษย์เก่า เบื้องต้นประมาณ แสนกว่าบาท ขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการขยายห้องส านักงานต่างๆเพราะครูเราเพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

๓.๑.๒ การหมดวาระคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งโดยผู้อ านวยการส านักงานเขต และตามระเบียบนั้นจะต้อง
ปรึกษาหารือและได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นายกิตติ พรวุฒิพันธ์ : คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชุดปัจจุบัน นับว่ามีคุณภาพอย่างยิ่ง จากการเข้า
ร่วมประชุมแต่ละครั้ง ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ขอสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป  
นายพิทักษ์ สุระพร (ประธานฯ) : ขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้อยู่ช่วยกันดูแลลูกหลานต่อไป 
ส่วนถ้าหากมีข้อท้วงติงใดจากส านักงานเขตฯ ก็ขอให้ท่านได้แจ้งข้อท้วงติงมายังคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
จะได้หารือร่วมกันต่อไป 

๓.๑.๓ ขออนุมัติค ารับรองของคณะกรรมการในการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฏาคม 
๒๕๖๓ ในส่วนของการขออนุญาตเปิดเรียน โรงเรียนจะต้องประเมินตนเองจ านวน ๔๔ ข้อ และโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยาได้ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในระดับสีเขียว คือ เปิดท าการเรียนการสอน โดยมีการก าหนด
ระยะห่าง การใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การสวมหน้ากากอนามัยทุกคน โดยทางโรงเรียนจะซื้อ
หน้ากากผ้าให้นักเรียนคนละ ๑ ชิ้น , จัดท าจุดคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน โดยใช้มาตรการคัดกรองตาม 
ศบค.ก าหนด,ห้องพยาบาลมีการท าฉากกั้น , จัดให้มีจุดล้างมือ ๑๒ จุด ตามทางเดิน และทางข้ึนอาคาร , ไดร้ับ
การสนับสนุนแอลกอฮอล์จาก อบจ. 



มติที่ประชุม : อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓.๑.๔ ขออนุมัติเห็นชอบแผนฯต่างๆ แผนประจ าปีงบประมาณ , แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา , แผนพัฒนาการศึกษา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบฯ 

๓.๑.๕ การจัดการเรียนการสอน มีการจัดห้องเรียนใหม่ ให้มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คน/
ห้อง และไม่ให้เด็กเดินเรียน ท าให้มีจ านวนห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้น คณะครูจึงช่วยกันจัดท าโต๊ะ-เก้าอ้ีเพ่ิม ให้
เพียงพอต่อจ านวนเด็กนักเรียน  

๓.๑.๖ การประชุมผู้ปกครอง จะจัดประชุมผู้ปกครองเป็นระดับชั้น คือ วันที่ ๒๙ พ.ค.ที่ผ่าน
มา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ม.๑ และ ม.๔ , วันที่ ๒ ก.ค. ๖๓ จะประชุมผู้ปกครอง ม.๒ และ .๕ , วันที่ ๓ ก.ค.
๖๓ ประชุมผู้ปกครอง ม.๓ และ ม.๖  การประชุมทีละ ๒ ระดับชั้นนี้ เพ่ือเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมและลดความแออัด  

๓.๑.๗ การลงโทษเด็กนักเรียนในกรณีท าความผิด เสนอให้มีการลงโทษนักเรียน สืบเนื่อง
จากปัญหายาเสพติดค่อนข้างมากในกลุ่มเด็กเยาวชนในปัจจุบัน  โดยจะเฆี่ยนในห้องลับ ไม่เฆี่ยนในที่โล่งแจ้ง
หรือต่อหน้าสาธารณชน ป้องกันไม่ให้มีการถ่ายภาพ และจะขอมติเห็นชอบจากผู้ปกครองนักเรียน                                        
นายกิตติ พรวุฒิพันธ์: การลงโทษเด็กนักเรียนโดยการเฆี่ยนตี ต้องท าด้วยเหตุผล สามารถให้เหตุผลผู้ปกครอง
ได้ เพราะผู้ปกครองสมัยนี้ค่อนข้างตามใจเด็กมาก ดังนั้นเราต้องท าด้วยเหตุผล สามารถอธิบายได้  
นายพิทักษ์ สุระพร (ประธานฯ) : สมัยนี้ผู้ปกครองเข้าข้างเด็กเป็นอย่างมาก ฟังเด็กเป็นหลักมากกว่าฟังครูบา
อาจารย์ ดังนั้นขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านต้องช่วยกันอธิบาย ท าความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้มอง
ให้เห็นถึงความเป็นจริง มากกว่าการใช้อารมณ์  

  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการลงโทษนักเรียนได้โดยปราศจากโทสะ โมหะ แต่ตั้งอยู่ใน
ความตั้งใจที่ดีเพ่ือให้เด็กเกิดความส านึกผิดชอบชั่วดี 

  ๓.๑.๗ การออกเยี่ยมบ้าน ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียน คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านและจัดท า
แฟ้มใบงานส าหรับให้นักเรียนทดลองเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โคโรนาไวรัส  ๒๐๑๙ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างมาก ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์  

 ๓.๒ นายพิทักษ์ สุระพร : ขอฝากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ทุก
ท่าน ให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพ่ือประโยชน์อันจะเกิดกับลูกหลาน
ของพวกเราเอง  

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ผอ.ประวิน แก้วดวงแสง : ให้เบอร์โทรศัพท์เพ่ือสะดวกในการติดต่อเพ่ือปรึกษาหารือต่างๆ ๐๘๘-
๖๙๖-๙๔๕๓ 
 นายพิทักษ์ สุระพร : ท้ายนี้ยินดีต้อนรับผู้อ านวยการคนใหม่ ผอ.ประวิน แก้วดวงแสง วันนี้เมื่อได้มา
รับฟังนโยบายจากท่านแล้ว คระกรรมการทุกท่านจะได้ด าเนินตามแนวทางดังกล่าวร่วมกันต่อไป ขอให้ทุกท่าน
มีความสุขตลอดระยะเวลาการท างานที่โรงเรียนศรีชมภูวิทยาแห่งนี้ และผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 



 
ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 
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      ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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               ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
ลงชื่อ        ผู้รับรองการประชุม 
     (นายประวิน  แก้วดวงแสง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 


