
 

 

 

 

 

 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเวียงสระ 

ครั้งที ่5/2564 

วัน ศุกร์ ที ่29 เดือน ตุลาคม 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเวียงสระ 
คร้ังที่ ๕ / 2564 

วัน ศุกร์ ที่ ๒9 เดือน ตุลาคม 2564  
ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเวียงสระ 

       วันนี้มีผู้มาประชุม  10 คน 

        ผู้ไม่มาประชุม  5 คน 

        ผู้เข้าร่วมประชุม  6 คน 

 เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  

นายโชคชัย เวียงวีระชาติ  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แผนการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

โรงเรียนสร้างเครื่องมือประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ประกอบด้วย 6 มิติ 44 ข้อ 

 มิติที่1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 

- คัดกรองวัดไข้นักเรียน ครูทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 
- นักเรียน ครูทุกคนต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าโรงเรียน 
- จัดวางเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าห้องเรียน อย่างเพียงพอ 
- ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 
- มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 

มิติที่ 2 การเรียนรู้ 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี 
- ใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Facebook, Line, Website  

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 

- มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

- มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว 



- มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 
14 วันก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกตอ 

มิติที่ 5 นโยบาย 

- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการเปิดเรียน 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 

- มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรวจโรคเช่น Rapid test แก่นักเรียนและบุคลากร 
- ประสานแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่นบริษัท ห้างร้าน สถานี

อนามัย รพสต. 

แนวปฎิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 

 ๑) สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตาม การประเมินผลผ่าน MOE Covid  

2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม ข้ามกลุ่มและจัดนักเรียน
ในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 
๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรใน สถานศึกษาตามหลักมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ เช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบ
อาหารหรือ การสั่งซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะและ ต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค ตาม
หลักสุขาภิบาล อาหารและหลักโภชนาการ  

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด 
๑๙ ในสถานศึกษาได้แก่ การระบายอากาศภายใน อาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำดื่ม และการจัดการ
ขยะ  

๕) ให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงแยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation) และมีการซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุ รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณี นักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีผลการตรวจพบเชื้อ
โรคโควิด๑๙หรือผล ATK เป็นบวกโดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วนั หยุด ๙ วัน  

รูปแบบนี้ เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก มีพ้ืนที่ห้องเรียน
จำกัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนต้องสำรวจ ข้อมูล เพ่ือ



วางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม Bให้สลับกันมาเรียน สัปดาห์แรก และ
สัปดาห์ที่สาม กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม Bเรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่สอง 
และสัปดาห์ที่สี่ กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไป 
นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง On Air และ Online ตามบริบทความพร้อม 

๒. การแต่งกายของนักเรียน ให้ยึดแนวปฏิบัติ กฎระเบียบของโรงเรียน  
- แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษา รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋านักเรียนของโรงเรียน 
- ตัดผมทรงนักเรียนทั้งนักเรียนชายและหญิง 

๓. โรงเรียนจัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อหรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โรงเรียนพร้อม ในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ แพทย์ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
สร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน สถานศึกษา 

๔. โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเอง ผ่านการประเมินทั้ง 44 ข้อ และได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน
จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แล้ว 

๕. นักเรียนโรงเรียนเวียงสระได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ตั้งแต่วันที่ 12- 21  ตุลาคม 2564 จำนวน 
2,190 คน จากนักเรียนทั้งหมด 2,274 คน คิดเป็น 96.26% และรอการฉีดในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 อีก 84 คน ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 
19 ทั้ง Sinovac Astra Zeneca Sinopharm จำนวน 135 คน จากจำนวนบุคลกรทั้งหมด 145 
คน คิดเป็น 93.10 % ส่วนครูที่เหลือจะทะยอยฉีดให้เสร็จสิ้นปลายเดือนตุลาคม 2564 นี้ 

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบแผนการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และแนวปฏิบัติการ
เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเวียงสระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนเวียงสระ 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ 

 วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 

- ณ ห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์ อาคาร ๕ โรงเรียนเวียงสระ 

       วันนี้มีผู้มาประชุม  ๑๕ คน 
1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ      ประธานกรรมการสถานศึกษา 

2. นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน       ผู้ทรงคุณวุฒิ 



5. นายสมศักดิ์ นวลแก้ว       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์ ติ้วต้ง       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางมนฑิตา ขานทอง       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
9. นางสาววราภรณ์ จินา       กรรมการผู้แทนครู 
10. นายเกษม บัวผิน       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
12.นายกฤษพณ หวานแก้ว             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
14. นายอุทิพย์ สมบูรณ์       กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
15. นางสาวรรณี  แก้วศิริ      เลขานุการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระฃ 
ผู้ไม่มาประชุม  - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๒ คน 

๑. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ  
๒. นางสิเรมอร  ศรีแสง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ   ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

1.1 แผนการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

โรงเรียนสร้างเครื่องมือประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ประกอบด้วย 6 มิติ 44 ข้อ 

 มิติที่1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 

- คัดกรองวัดไข้นักเรียน ครูทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 
- นักเรียน ครูทุกคนต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าโรงเรียน 
- จัดวางเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าห้องเรียน อย่างเพียงพอ 
- ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 
- มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 

มิติที่ 2 การเรียนรู้ 



- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี 
- ใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Facebook, Line, Website  

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 

- มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

- มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว 
- มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 

14 วันก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกตอ 

มิติที่ 5 นโยบาย 

- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการเปิดเรียน 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 

- มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรวจโรคเช่น Rapid test แก่นักเรียนและบุคลากร 
- ประสานแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่นบริษัท ห้างร้าน สถานี

อนามัย รพสต. 

แนวปฎิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 

 ๑) สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตาม การประเมินผลผ่าน MOE Covid  

2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม ข้ามกลุ่มและจัดนักเรียน
ในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 
๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรใน สถานศึกษาตามหลักมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ เช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบ
อาหารหรือ การสั่งซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะและ ต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค ตาม
หลักสุขาภิบาล อาหารและหลักโภชนาการ  

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด 
๑๙ ในสถานศึกษาได้แก่ การระบายอากาศภายใน อาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำดื่ม และการจัดการ
ขยะ  



๕) ให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงแยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation) และมีการซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุ รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณี นักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีผลการตรวจพบเชื้อ
โรคโควิด๑๙หรือผล ATK เป็นบวกโดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วนั หยุด ๙ วัน  

รูปแบบนี้ เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก มีพ้ืนที่ห้องเรียน
จำกัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนต้องสำรวจ ข้อมูล เพ่ือ
วางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม Bให้สลับกันมาเรียน สัปดาห์แรก และ
สัปดาห์ที่สาม กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม Bเรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่สอง 
และสัปดาห์ที่สี่ กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไป 
นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง On Air และ Online ตามบริบทความพร้อม 

๖. การแต่งกายของนักเรียน ให้ยึดแนวปฏิบัติ กฎระเบียบของโรงเรียน  
- แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษา รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋านักเรียนของโรงเรียน 
- ตัดผมทรงนักเรียนทั้งนักเรียนชายและหญิง 

๗. โรงเรียนจัดทำคูม่ือแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อหรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โรงเรียนพร้อม ในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ แพทย์ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
สร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน สถานศึกษา 

๘. โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเอง ผ่านการประเมินทั้ง 44 ข้อ และได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน
จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แล้ว 

๙. นักเรียนโรงเรียนเวียงสระได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ตั้งแต่วันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 จำนวน 
1,961 คน จากนักเรียนทั้งหมด 2,274 คน คิดเป็น 86.24% และรอการฉีดในวันที่ 21 ตุลาคม 
2564 อีก 313 คน ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทั้ง 
Sinovac Astra Zeneca Sinopharm จำนวน 135 คน จากจำนวนบุคลกรทั้งหมด 145 คน คิด
เป็น 93.10 % ส่วนครูที่เหลือจะทะยอยฉีดให้เสร็จสิ้นปลายเดือนตุลาคม 2564 นี้ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนและแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.  
                                                  ลงช่ือ  ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                    (นางสิเรมอร  ศรีแสง) 

 
ลงช่ือ        กรรมการและเลขานุการ 

      (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
 

ลงช่ือ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  3.1 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 คณะกรรมการร่วมกันประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนเวียงสระสามารถเปิดเรียน On site ได้
หรือไม่ 

มติที่ประชุม : ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเวียงสระ มากกว่า 80% ได้รับการฉีดวัคซีน และมี
แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จึงมีการเปิดเรียนรูปแบบ Online  
ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 ๔.๒ งานกอ่สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  

๔.2.1ขอเปลี่ยนหน้าต่างจากเดิมเป็นเหล็ก ขอเลี่ยนเป็นอลูมิเนียม เพื่อความสะดวก คงทน 
สวยงาม ในการใช้งาน 

มติที่ประชุม : เปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีเสนอโดยไม่กระทบกับโครงสร้างของอาคารเรียน 

 



4.2.2 ขอเปลี่ยนกระดานดำ เดิมเป็นสีเขียวเขียนด้วยชอล์ค ขอเปลี่ยนเป็น White board 

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เปลี่ยนแปลงได้ตามที่เสนอโดยไม่กระทบกับโครงสร้างของอาคารเรียน 

 4.3 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 

มติที่ประชุม : ให้มีการปรับลดในรายการต่างๆตามความเหมาะสมของแผนการเรียน 

 4.4 ปีการศึกษา 2564 มีการเพิ่มห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 12 ห้องเรียนจาก
เดิม 11 ห้องเรียน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น 8 ห้องเรียน จากเดิม 7 ห้องเรียน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามความเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 การทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 5.2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดคลองตาล อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธานี โยให้ทางโรงเรียนร่วมทำบุญจัดพุ่มกฐินในนามโรงเรียนเวียงสระ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

  
                                                  ลงช่ือ   ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                    (นางสิเรมอร  ศรีแสง) 

 
ลงช่ือ        กรรมการและเลขานุการ 

      (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
 

ลงช่ือ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 

 


