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เริ่มประชมุ เวลา  08.30 น. 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรื่องประธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
  นายลพบุรี สังลา แจ้งประกาศส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา อาศัยอ้านาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวง ก้าหนดจ้านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด้ารงต้าแหน่งและการพ้น
จากต้าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกรณีครบวาระของโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 
 นายชัยยา บัวหอม แจ้งหลักเกณฑ์วิธีสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ และขอบคุณคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาท้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา  
 
ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 
 - รับรอง - 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4  เรื่องเสนอเพือ่ทราบและพจิารณา 
 4.1 เรื่องจาก นายชัยยา บัวหอม  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา แจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ 
   4.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    - ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนด้าเนินการเรียบร้อย ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ 
นักเรียนเมื่อวันที่ 12, 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ได้ด้าเนินการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เรียบร้อยแล้ว และในระดับชั้นอื่นๆ จะด้าเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
   4.1.2 ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา ปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   4.1.3 แนะน้าคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้คณะกรรมการแต่ละท่านแนะน้าตนเอง 
   4.1.4 ขอข้อเสนอแนะวันเวลาในการจัดงานผ้าป่าเพ่ือการศึกษาโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา  
“ยามบ้านคืนถิ่น แผ่นดินบ้านเฮา”  
    - นางสุจิตรา อาษากิจ เห็นควรให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีก้าลังเงินในการ
ร่วมบริจาค 
    - นายธนเดช แสงสันต์ เห็นควรให้ดูแนวโน้มสถานการณ์ ให้พ้นช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 



   - นายณรงค์ศักดิ์ เอาหานัด เห็นควรให้กิจกรรมอยู่ในช่วงปีใหม่จะเหมาะสม เพราะช่วงนี้ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประชาชนน่าจะล้าบากเรื่องการเงิน 
   - คุณปรีชา ไกรษี เห็นควรให้กิจกรรมอยู่ในช่วงปีใหม่ถึงเดือนมกราคมจะเหมาะสม 
   - ร้อยต้ารวจเอกชุมพล แก้วค้า เห็นควรให้รัฐบาลประกาศยกเลิก พรก.ฉุกเฉินก่อน  
   - นายลพบุรี สังลา เห็นควรให้ พรก.ฉุกเฉิน ประกาศยกเลิกก่อนค่อยประชุมคณะกรรมการฯ  
อีกครั้ง  
   - นายชัยยา บัวหอม แจ้งรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้อยู่ในช่วงปกติ จะเรียน
เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมอีกครั้ง 
   
 4.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ ค้ามา แจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 หลักสูตรโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
  4.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
            -  ช่องทางการเรียนออนไลน์  DLTV,  Virsual school online,   Anywher ,   DynEd , 
Google class room , Google Meet , zoom  
            -  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเว้นระยะห่าง แบบปกติ (On-site) เนื่องจากมี
จ้านวนนักเรียนและระยะห่างเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการก้าหนด โดย 1 ห้องเรียนมีจ้านวน 20 คน ส่วนใน
บางห้องที่มีนักเรียนเกินจ้านวนที่ก้าหนดทางโรงเรียนจะน้านักเรียนไปเรียนห้องที่มีพ้ืนที่ใหญ่เพื่อให้ได้ระยะห่าง
ตามท่ีราชการก้าหนด 
  4.2.3 ก้าหนดวันเปิด-ปิดของสถานศึกษา 
   - ภาคเรียที่ 1/2563  เปิดวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 -  14 พฤศจิกายน 2563   
           - ภาคเรียนที่ 2/ 2563 เปิด วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 10 เมษายน 2564  
  4.2.4 ข้อมูลจ้านวนนักเรียนประจ้าปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 284 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 278 คน รวมนักเรียนทั้งหมด  562 คน 

 4.2.5 ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ้าปีการศึกษา 
2563 จ้านวน 40 คน ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ้านวน 23 คน 
 
 4.3 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานอ้านวยการ นางสาววชิราภรณ์ กิ่งค้า แจ้งเรื่องต่อไปนี้ 
  4.3.1 รายงานสถานะทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบพัฒนาการเรียนการสอน  
(เงินอุดหนุนรายหัว) ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ทาง สพฐ.โอนเข้าโรงเรียน 
80% 
  4.3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2563 มีโครงการทั้งหมด 57 โครงการ และบาง
โครงการมีการด้าเนินการขอใช้งบประมาณตามโครงการแล้ว และยงัมีโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการโดยดูตาม
ความเหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และทางโรงเรียนได้รับงบจาก อบจ.ศรีสะเกษ จ้านวน 
357,500 บาท เพื่อจัดซื้อสมาร์ททีวีขนาด 60 นิ้ว จ้านวน 13 เครื่อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 



  4.3.3 รายงานยอดเงินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา “รวมพลคนรักน้้าเกลี้ยงวิทยา จัดผ้าป่า
สร้างโดมเพื่อน้อง” รวมยอดเงิน ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 จ้านวน 285,822.25 บาท 
 
 4.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย นางสาวปัณณธร ละโป้ แจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ 
  4.4.1 แจ้งอัตราก้าลังครูและบุคลากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 30 คน 
พนักงานราชการจ้านวน  4 คน ครูอัตราจ้างและครูธุรการ จ้านวน 4 คน ลูกจ้างประจ้าและลูกจ้างชั่วคราว 
จ้านวน  5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน 
  4.4.2 ครูที่ย้ายมาด้ารงต้าแหน่งและช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา ดังนี้ 
   - นางสาวดวงนภา สุราวธุ ต้าแหน่ง ครูช้านาญการ วิชาเอกภาษาไทย 
   - นางสาวตวงพร ค้าเสียง  ต้าแหน่ง ครู วิชาเอกคหกรรม 
   - นางสาววิชุดา ชินชัย ต้าแหน่ง ครู  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
   - นางพัชนีย์ เชื้อชม  ต้าแหน่ง ครู วิชาเอกชีววิทยา (ช่วยปฏิบัติราชการเป็นเวลา 1 ปี) 
   - นางสาวหนึ่งฤทัย เสนาฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาไทย 
   - นายสุนันท์ สงจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกดนตรี 
  4.4.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4.4.4 การสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว 
  4.4.5 ถ่ายรูปจัดท้าท้าเนียบกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้คณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและนักเรียนได้ทราบ 
 
 4.5 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายบุญสืบ เกตุวุฒิ แจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ 
     4.5.1 มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   4.5.1.1 แจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้้ามูก หายใจ 
เหนื่อยหอบ 
   4.5.1.2 มีการคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมท้า
สัญลักษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง บีบเจลแอลกอฮอล์ และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น อ่างล้างมือ 
สบู่ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ  
   4.5.1.3 ท้าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ อาคารสถานที่ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
   4.5.1.4 พิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามความเหมาะสม หากมีการรวมตัวเกินกว่า  
300 คน ควรงดกิจกรรม 
   4.5.1.5 จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยท้าความสะอาดห้องและบริเวณท่ีมี
การใช้บริการร่วมกันทุกวัน 
   4.5.1.6 จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจ้าหน่ายอาหาร โรงอาหาร 
   4.5.1.7 ดูแลห้องส้วม ท้าความสะอาดบริเวณท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
ด้วยน้้ายาท้าความสะอาด  



   4.5.1.8 ดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม 
มีน้้ามูก หายใจเหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที 
 
  4.6 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ แจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ 
  4.6.1 ระเบียบของนักเรียนในสถานศึกษา 
   4.6.1.1 นักเรียนหญิงสามารถไว้ผมสั้นหรือยาวได้ ถ้านักเรียนหญิงไว้ผมสั้นความยาวผมต้องไม่เกิน
คาง ถ้าเกินให้ถือเป็นผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย ถ้านักเรียนหญิงไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย นักเรียน
ชายให้ไว้ผมรองทรง ห้ามนักเรียนดัดผม ท้าสีผม นักเรียนชายห้ามไว้หนวดเครา ทรงผมห้ามเล่นลวดลาย 
   4.6.1.2 งานกิจการนักเรียนได้ออกค้าสั่งแต่งตั้งครูในการท้าหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนหน้าประตูร่วมกับ
งานอนามัยตรวจในการวัดอุณหภูมิร่างกาย ท้าสัญลักษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง บีบเจลแอลกอฮอล์  
นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนจะมาท้าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ นักเรียนที่มาสายเกิน 08.30 น. ทางโรงเรียน
ไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนเนื่องจากนักเรียนไม่ได้ผ่านการคัดกรอง ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน 
   4.6.1.3 การสร้างกลุ่มไลน์ผู้ปกครองห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ถ้านักเรียนในปกครองมีอาการ
เจ็บป่วยสามารถให้ผู้ปกครองแจ้งลาทางไลน์ และครูจะมีการส่งใบงานแบบฝึกให้  
   4.6.1.4 การแต่งกายของนักเรียนในแต่ละวัน วันจันทร์แต่งกายชุดนักเรียน  วันอังคารแต่งกาย 
ชุดกีฬา วันพุธการแต่งกายชุดกิจกรรม (บ้าเพ็ญ ลูกเสือ-เนตรนารี)  วันพฤหัสบดีการแต่งกายชุดเสื้อโปโล 
วันศุกร์การแต่งกายชุดนักเรียน 
   4.6.1.5 กรณีการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ทางโรงเรียนจะเชิญภาคีเครือข่ายโดยพิจารณาตาม
ความรุนแรงของเหตุการณ์ เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน/ก้านัน ต้ารวจ ร่วมแก้ปัญหา  
 
ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องอืน่ ๆ 
 นายลพบุรี สังลา แนะน้าเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีการด้าเนินการหาแนวทางป้องกันให้กับ
นักเรียน 
 
เลิกประชมุ เวลา 12.00 น. 

                                       

      ลงชื่อ                          ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
                             (นางสาวจินตนา มกรนันท์) 

                          คร ู

                                         ลงชื่อ               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
 

                  (นายชัยยา บัวหอม)                            
                   ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


