
สรุปการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านป่าแดง 

ครั้งที่ 1/2563  วันพฤหัสบดี ที่ 25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง 

********************************************* 

เปิดประชุมเวลา  19.40 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 นายทองสุข ใจภิภักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านป่าแดง กล่าวเปิด
ประชุม และทักทายผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น 

1.1    แจ้งเรื่อง การต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะครบกำหนด วันที่ 30  มิถุนายน นี้ ออกไปอีก 1 เดือน จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม นี้ 
เพ่ือควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ซึ่งท่านเองเป็นคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเชียงราย 

1.2  แจ้งเรื่อง สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน  ทั่วโลกมี
จำนวนผู้ติดเชื้อ 9,547,626  ราย จำนวนผู้เสียชีวิต  จำนวน 485,361  ราย ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวน 3,158 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 60 ราย             
มีผู้เสียชีวิต จำนวน 58 ราย  จังหวัดเชียงรายมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน ไม่มียอดผู้เสียชีวิต อำเภอแม่สาย จำนวน
3 ราย ด้านการค้าขายชายแดนสามารถส่งสินค้าผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาแห่งที่ 2 เพียงด่านเดียว
ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมา ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศให้ดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงย่างกุ้ง และขอกลับได้ทันที โดยต้องกักตัวที่โรงแรมเวียงอินทร์ เป็นเวลา 14 วัน 

1.3  แจ้งเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างได้ใช้งบประมาณในการจัดทำ และจัด           
ซื้อหน้ากากอนามัย เครื่องพ่นฝุ่นละออง เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน 

1.4  แจ้งเรื่อง งบที่ อบต.เกาะช้าง อุดหนุนสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายฯ จำนวน 43,000 บาท และให้ทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง จำนวน 40,000 
บาท / โรงเรียน และอนุมัติโครงการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 5,000  บาท 
  1.5 ผู้อำนวยการภูวนารถ จันทาพูน แจ้งเรื่อง  การดำเนินการประเมินตนเองสำหรับ
สถานศึกษาในการเตรียมความมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะเปิด
ภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนในเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถเปิดการเรียน
การสอนได ้
  - วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา 2563  มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะด้วยกิจกรรม
เสริมหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



  -  แจ้งจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2563  จำนวน 409 คน แต่อาจจะมีนักเรียนย้ายเพิ่มเข้า
มาในช่วงเปิดภาคเรียน รายหัวของนักเรียนชั้นอนุบาล 1,700 บาท ต่อคน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1,900 บาท 
ต่อคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท ต่อคน ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ต่อไป 
  -  นักเรียนฝั่งประเทศเมียนมาร์ ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง มีจำนวนนักเรียน 
223 คน ซึ่งไม่สามารถข้ามมาเรียนได้ แต่ให้นักเรียนได้เรียนผ่านการเรียนการสอนทางสื่อออนไลน์  โดยคณะครู
จะได้จัดเตรียมเอกสารใบความรู้ ใบงาน และหนังสือในแต่ละชั้นเรียน และจะนำส่งให้นักเรียน ในวันที่ 10 
กรกฎาคมนี้ โดยได้ประสานทางหัวหน้าฐานจุดผ่อนปรนท่าน้ำดินดำให้ช่วยดำเนินการ และแจ้งตัวแทนนักเรียน
หรือผู้ปกครองมารับ 
  1.6  ช่วงปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
จำนวน 21 ชุด และกำลังจะได้รับจัดสรรโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 50 ชุด และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จำนวน 35 ชุด ซึ่งทางสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้กับทางโรงเรียน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  3.1  ผู้อำนวยการภูวนารถ จันทาพูน แจ้งเรื่อง การเปิด - ปิดภาคเรียน แจ้งจาก สพฐ. เดิมจะ
ทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียนในวันที่ 31 มีนาคม แต่เนื่องจากได้เกิดโรคระบาด
ของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 เป็น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ถึง วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2  เปิดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2564  แต่เนื่องด้วยได้เกิด
โรคคระบาดนี้ทำให้เวลาเรียนไม่ครบ 200 วัน จึงให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร
อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น การสอนล่วงเวลาในวันทำการ การให้เรียน
ชดเชยในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เรียนชดเชยในวันเสาร์ - อาทิตย์  หรือมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า การทำ
รายงาน การทำโครงงาน ฯลฯ 
  3.2  ครูสุภาพรรณ  ยวนมาลัย หัวหน้างานแผนและงบประมาณ แจ้งเรื่อง จำนวนนักเรียน 
409 คน  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 944,900 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. งบจ้างบุคลากร จำนวน 
144,000 บาท  2. งบดำเนินการ จำนวน 800,900 บาท ได้ดำเนินการในส่วนของการบริหารงานทั่วไป งาน
เอกสารในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินของโรงเรียน และงบพัฒนา
คุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน ส่วนงบที่เหลือจะใช้ในส่วนของโครงการตามแผนกลยุทธ์ จำนวน 566,940 บาท   

-  งบเรียนฟรี 15 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. หนังสือเรีน  2. ค่าอุปกรณ์การเรียน              
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และ 4.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



-  งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จำนวน 43,000 บาท จะใช้ในการส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ  แต่ปีนี้ยกเลิก ทางโรงเรียนจะนำไปจัดกิจกรรมอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง และมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแทน 

-  งบอุดหนุนอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   
3.3  ผู้อำนวยการภูวนารถ จันทาพูน แจ้งเรื่อง การปรับปรุงห้องสมุดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังคง

เหลืออุปกรณ์ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้สำนักงาน  จำนวนเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่า จำนวน  624,300  
บาท  ใช้ในการจ้างผู้รับเหมาทำโครงสร้างอาคาร จำนวน  499 ,000  บาท  ค่ากระเบื้องและค่าแรง 35,000 
บาท ทำฝ้าเพดาน 34,000 บาท  ค่าเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าทาสี  จำวน 45,415 บาท คงเหลือไว้ซื้ออุปกรณ์ที่
เกี่ยวของอีกจำนวน 10,885  บาท  

3.4  ผู้อำนวยการภูวนารถ จันทาพูน แจ้งเรื่องข้าราชการครูในกลุ่มฯ เกษียณอายุราการในปีนี้ 
คือ  ผู้อำนวยการจตุรงค์ ชุมพลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง ประธานกลุ่มฯ ,ครูกิตติพงษ์  หงษ์คำ  
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ครูบัวจันทร์  นันทะชัย  โรงเรียนบ้านม่วงคำ ,ครูอำพล  ใจภิภักดิ์ และครูกมล โรงเรียน
บ้านสันนา  และในการนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง  ได้มีมติให้
ผู้อำนวยการภูวนารถ  จันทาพูน  ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง คนต่อไป 

3.5 ครูอ้อยทิพย์  บรรดิ  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน แจ้งเรื่อง  มาตรการป้องกันโรคระบาด
ของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19  ได้จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนในการปฏิบัติตัวในโรงเรียนบริเวณ
หน้าอาคารเรียน บริเวณโรงอาหาร สำหรับคณะครู  ผู้ปกครองหรือผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการภายในโรงเรียนให้
สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง  และมีการลงทะเบียนทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการ 

-  มาตรการป้องกันสำหรับนักเรียน ให้นักเรียนเข้าโรงเรียนโดยใช้ประตูทางด้านหน้าโรงเรียน
ประตูเดียวเท่านั้น โดยจะมีครูเวร สภานักเรียน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัตรสาธารณสุข (อสม.) ใช้เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิ ถ้านักเรียนที่อุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะให้นักเรียนนั่งพักหน้าห้องพยาบาลก่อน แต่ถ้าอุณหภูมิยังไม่
ลด หรือมีไข้ จะให้นักเรียนกลับบ้าน และสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลเกาะช้าง   บริเวณใน
โรงเรียนจะมีเจลแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือบริการให้นักเรียน และนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้า
โรงเรียนทุกครั้ง  ในบริเวณห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ต่อห้อง โดยวัดระยะห่าง  1 – 2 เมตรทุกห้อง 
ก่อนเข้าห้องเรียนจะมีจุดบริการแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง   

-  ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน  ครูแต่ละช่วงชั้นจะให้นักเรียนบางส่วนรับประทานอาหารที่
ห้องเรียน และบางส่วนจะรับประทานอาหารที่โรงอาหาร มีการเน้นย้ำให้นักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 

-  การทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนโดยใช้เครื่องพ่น ทุกสัปดาห์จะมีการทำความสะอาด            
1 – 2 ครั้ง  โดยทำการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกอาคารเรียน  

3.6  ครูกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์  หัวหน้างานวิชาการ  แจ้งเรื่อง ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา           
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ โรงเรียนทดลองการเรียนทางไกลผ่าน DLTV และมีการรายงานผลให้
กระทรวงศึกษาธิการทราบ โรงเรียนบ้านป่าแดง นักเรียนได้ทดลองการเรียนทางไกลผ่าน DLTV สามารถเรียนได้  



  -  การจัดการเรียนสอนของนักเรียน ทางกระทรวงศึกษาได้มีหนังสือให้โรงเรียนจัดห้องเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษา 1 ห้องเรียน ให้มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ต่อ1 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาให้มี
นักเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อ1 ห้อง ซึ่งพบว่ามีปัญหาอยู่ 2 ระดับชั้น คือ ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
แนวทางการแก้ปัญหาในระดับชั้นอนุบาล 2 จะจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันชาย - หญิง ส่วนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถข้ามมาเรียนได้ ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาเรียนทางไกลผ่าน DLTV โดยจะนำใบความรู้  ใบงานให้นักเรียน 2 อาทิตย์ ต่อสัปดาห์  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะเน้นวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ            
โดยศึกษาจากใบความรู้  และใบงานที่นักเรียนทำ ส่วนการวัดและประเมินผล ถ้าสถานการณ์ไม่มีโรคระบาดจะมี
การวัดและประเมินผลตามปกติ แต่ถ้าสถานการณ์ยังมีการระบาด การวัดและประเมินผลจะประเมินจากใบงาน
ที่ให้นักเรียนทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะใช้วิธีการสอบออนไลน์ 
  3.7  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ไดม้ีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  4 คาบ ต่อสัปดาห์  และวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร 1 คาบ ต่อสัปดาห์ 

           3.8  ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563  ทางโรงเรียนจะมีการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจง
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1  ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในประเด็น 3.2  การจัดทำแผนฯ  และ 3.7  การอนุมัติให้

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบ 
4.2  ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันโรคโควิ-19 ของทางโรงเรียน : ทางคณะกรรมการฯ เห็น 

ด้วยกับมาตตรการของทางโรงเรียน และจะให้ อสม. ของทั้ง 3 หมู่บ้าน แบ่งเวรกันมาช่วยคัดกรองนักเรียนตอน
เช้าทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย   
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1   นายอิ่นแก้ว  สมเสมอใจ  ประธาน  อสม.ต.เกาะช้าง  จะให้เจ้าหน้าที่  อสม. หมู่ 11 เข้า 
มาพ่นหมอกควันไล่ยุง เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเทอม (30 มิย. 63) ซึ่งทางประธาน
คณะกรรมการฯ คือ นายทองสุข  ใจภิภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง  ยินดีให้การสนับสนุนค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง  

5.2 นายทองสุข  ใจภิภักดิ์  ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ 
สละเวลามาร่วมประชุม  เพ่ือเป็นประโยชน์ และเป็นกำลังใจแก่คณะครู และ ผอ. โรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่
สั่งสอนลูกหลานให้เป็น  คนดี คนเก่ง ต่อไป  
 ปิดประชุมเวลา  21.40  น. 



 
 

 
   
         
  
  
 



 
 


