
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564  
วันที่   7  พฤศจิกายน ๒๕64       เวลา   9.00   น. 

รูปแบบออนไลน์ โดยการเผยแพร่คลิปวิดีโอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  
มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  

                        
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือ COVID-19 ภาคเรียนท่ี 2/2564 
2. การแจ้งผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 
3. การสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
4. การสอบ O-net ของช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2564 
5. โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1. มีการจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ี
เป็น COVID Free Zone โดยได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นยาฆ่า
เช้ือ การทำความสะอาด 
2. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนผู้ปกครอง มี
เพียง 32.9% เท่านั้นท่ีเห็นด้วยกับการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite อีก 67.1% ไม่
เห็นด้วย ส่วนใหญ่ผู้ปกครองยังกังวลต่อสถานการณ์ท่ีไม่ปกติและมีการแพร่ระบาด
เป็นกลุ่มเป็นก้อน และยอดผู้ติดเช้ือยังสูง 
3. ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีความพร้อม
ในการเรียนแบบออนไลน์ระดับมาก และผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
4 ส่วนใหญ่ผู้ปกครองได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว คิดเป็น 91.5%  
5 หากโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้ โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุโดยมี
มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน แบ่งเป็น 4 
ระดับคือ สีเขียว(ไม่พบผู้ติดเช้ือยืนยัน) เหลือง(พบผู้ติดเช้ือยืนยันในห้องเรียน 1 



รายข้ึนไป) ส้ม(พบผู้ติดเช้ือมากกว่า 1 ห้องเรียน) แดง(มีผู้ติดเช้ือเป็นกลุ่มเป็นก้อน) 
ดำเนินการต่างกันไปตามมาตรการท่ีวางไว้ 
6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

– มีการดำเนินการสำรวจความต้องการและดำเนินการให้นักเรียนฉีดวัคซีน
Pfizer ไปแล้ว 83 คน คิดเป็น 3.86% ของนักเรยีนอนุบาลเชียงใหม่ท้ังหมด จาก
นักเรียนท่ีมีสิทธิ์ฉีดเพียง 117 คนเท่านั้น 

- มีการดูแลมอบชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเช้ือโควิด-19 สำหรับ
นักเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อทราบผลการตรวจของนักเรียนท่ีมาร่วม
กิจกรรมในวันเดียวกัน  

- มีการดูแลเย่ียมไข้ นักเรียนท่ีมีผลการตรวจเป็นบวก คอยติดตามถาม
อาการอยู่เสมอ 

   7 โรงเรียนได้มีการสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกลในรูปแบบ On-
Demand หรือ Online ของนักเรียน ซึ่งเป็นนโยบายของ สพฐ. ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีการ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์มาจาก สพฐ. อีกท้ังโรงเรียนยังได้ให้การช่วยเหลือนักเรียนไปแล้วสำหรับนักเรียนท่ีขาด
แคลนอุปกรณ์จริง ๆ  
   8. การแจกอาหารเสริม (นม) จะเริ่มประมาณวันท่ี 15 พ.ย. 2564 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1. มีการติดต่อกับทางเทศบาลเพื่อการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือท่ัวบริเวณโรงเรียน 
2. บุคลากรท่ีมีความเส่ียง ท้ังเส่ียงต่ำและเส่ียงสูง เข้ารับการตรวจเช้ือ จำนวน 2 
ครั้ง ภายใน 14 วัน 
3. กลุ่มผู้เส่ียงสูงกักตัว ตามมาตรการท่ีกำหนด 
4. ผู้ติดเช้ือได้เข้ารับการรักษาตามระบบ และท้ังหมดเป็นผู้ป่วยสีเขียว มีอาการดีขึ้น
เป็นลำดับ โดยทางโรงเรียนได้ติดตามอาการ และให้กำลังใจ มอบของเย่ียมให้แก่
ผู้ปว่ยทุกท่านตามศูนย์พักคอยต่างๆ 
5. ติดตามการรับวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่ครูและบุคลากร 
ปัจจุบัน ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
แล้ว จำนวน 134 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.62 และกำลังจะไปรับบูสเตอร์วัคซีน
เข็มท่ี 3 ในวันท่ี 5 พ.ย. 2564 นี้ 
6. รณรงค์การฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย โดยขณะนี้ ครูและบุคลากร
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 37.38 กำลังอยู่ในช่วงของการ walk in เพื่อรับวัคซีนเข็มท่ี 
1 ในหน่วยรับบริการของจังหวัดเชียงใหม่ 
7. เข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคในทุกมิติ งดการ
เดินทางไปยังพื้นท่ีเส่ียง 

การปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
1. คณะครู ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนท่ีบ้านในรูปแบบ work from home 
โดยได้รับการนิเทศ ติดตาม แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนมากท่ีสุด 



2. ผู้เส่ียงสูงทุกคน ต้องแสดงผลตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของทุก
ฝ่าย 
3. บุคลากรท่ีมีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนทุกตำแหน่งปฏิบัติงาน
โดยรักษาระยะห่าง งดเว้นการรวมตัวกัน 
4. ครูและบุคลากรทุกคน มีการบันทึก Time line ด้วยระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของทางโรงเรียน  
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
การดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ   
ต้ังแต่วันท่ี  25 ตุลาคม  2564  ถึงวันท่ี  12  ธันวาคม  2564 โดยสามารถ

ดำเนินการได้ 2 วิธ ีคือ 
1. การชำระผ่านเคาท์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยนำใบ Pay in ท่ีได้รับ

จากโรงเรียน  ติดต่อท่ีธนาคารกรุงไทย 
2. การชำระผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทยฯ (Krungthai  Next) 

หากเกินกำหนดท่ีทางโรงเรียนแจ้งไว้กับทางธนาคาร ทางธนาคารจะทำการปิด
ระบบ แต่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาติดต่อชำระเงินได้ท่ีฝ่ายการเงิน ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ในวันและ
เวลาราชการ 

 
 
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................. 
  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ 

 ครูประจำช้ันพบปะผู้ปกครอง 
1. แนะนำบุคลากรในห้องเรียน 
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
3. การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 
4. แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (หากมีการเปิดเรียน Onsite) 
5. การสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบต่างๆ ในคู่มือนักเรียนฯ  
6. ร่วมสร้างข้อตกลงเบ้ืองต้นของห้องเรียน ในการพฒันานักเรียนร่วมกัน 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
   กล่าวขอบพระคุณผู้ปกครองท่ีได้ให้ความร่วมมืออนุญาตให้นักเรียนมาเข้าร่วมการ
ประเมินสถานศึกษาพระราชทานท่ีผ่านมา ถึงแม้โรงเรียนได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นตามมาตรการป้องกันโรค
อย่างเคร่งครัดก็ยังเกิดเหตุการณ์ท่ีทำให้ทุกภาคส่วนวิตกกังวลจึง ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
ปิดประชุมเวลา  ..................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


