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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ครั้งที่ 1/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 25645 

ณ ห้องประชุม 2  อาคารอ านวยการ  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายณัฐภาคย์   พัฒนพิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 2.  น.อ.ประมวล   เสาว์ทองหยุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 3.  นายลอย   มีหมู่ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 4.  นายณรงค์   ชูเชิด  ผู้แทนครู    กรรมการ 
 5.  นายอ านาจ   โรจน์พิสุทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
 6.  นางสาวสุชาดา   ค าใหญ่ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 7.  น.ส.เบญจวรรณ   แย้มละมูล ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 8.  นายวิเนตร   แสนหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9.  ร.ต.เฉลียว   ชูเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 10. นายสนิท  รีนับถือ ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  พระครูอาทรภัทรกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 2.  พระครูวิมลชัยสิทธิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 3.  นายธิติศักดิ์   ยศสิริพัฒน์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 4.  นายเดชา   วิบูลย์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 5. นายสมศักดิ์   เอกมนสิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  นางธารกมล  สิทธิบุ่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3.  นางสาวปาณิสรา  อ่อนเที่ยง        รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4.  นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5.  นางสาวสุทธินี  เมืองมูล คร ู
 6.  นางสาวพัชนรินทร์  เชียงพฤก คร ู
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

1.1 การหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน SMART SCIENCE ห้องดาราศาสตร์และ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1                                       
                         มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  แนวทางในการถือปฏิบัติ 
 การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบ

บูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2         

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   4.1 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามมติที่ประชุม   
ครั้งที่ 4/2564 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเอกสารขออนุมัติการขยายห้องเรียนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐมแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน ที่ยื่นค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2565 จ านวนทั้งสิ้น 9 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
1. นางสาวณิปุณมา  ล้อมไร่  
2. นายชัยจุมพล  ปิยศทิพย์ 
3. นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร 
4. นางสาวสุรารักษ์  โฉมกอง 
5. นางสาววรรณภา  เรืองศรี  
6. นางสาวกนกภร  กลับฝั่ง 
7. นางสาววาทินี  ชูคันหอม 
8. นายปิติชัย  มีอ าพันธ์ 
9. นางกมลชนก  ปลูกเพชร 

 

 ข้อมูลโดย 
นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      สรุปวันท่ี 27 มกราคม 2565 
 

 4.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้  ขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเอกสาร               
เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการ CIO ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกัน  
 5.1  การเสนอขออนุมัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3        
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 9 คน 
 

 /5.2 การเสนอ...          





 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ครั้งที่ 4 / 2564 
วันพุธที่ 29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2  อาคารอ านวยการ  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
*************************** 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายณัฐภาคย์   พัฒนพิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 2.  นายณรงค์   ชูเชิด  ผู้แทนครู    กรรมการ 
 3.  พระครูอาทรภัทรกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 4.  พระครูวิมลชัยสิทธิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
 5.  น.ส.เบญจวรรณ   แย้มละมูล ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ  
 6.  นายเดชา   วิบูลย์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7.  นายสมศักดิ์   เอกมนสิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 8.  ร.ต.เฉลียว   ชูเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9.  นายสนิท  รีนับถือ ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ  
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.  นางธารกมล  สิทธิบุ่น   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.  นางสาวปาณิสรา   อ่อนเที่ยง        รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.  นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
5.  นางสาวสุทธินี  เมืองมูล   คร ู
6.  นางสาวพัชนรินทร์  เชียงพฤก    คร ู
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
      นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

1.1 รายงานการด าเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
- ปัจจุบัน มีโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว 15 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1   

1.2 ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เรื่อง มาตรฐานที่เป็นธรรมในการคัดเลือก 
นักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2565 ประเภท มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (โควตา) รายละเอียดตามเอกสาร 
หมายเลข 2 

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยม               
ฐานบินก าแพงแสน (โรงเรียนเดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตาม 
เอกสารหมายเลข 3  

1.4 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรังสิมา  มีพันธุ์ พนักงานราชการ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคล            
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สาขาวิชาเอกดนตรีสากล 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนได้ด าเนินการขอสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่รายงานตัวและเลือกโรงเรียน
มัธยม ฐานบินก าแพงแสน คือ นางสาวธัญญรัตน์  ฟองแก้ว 

1.6  การจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ 2565        
         

วันที่คัดเลือก วิชาเอก จ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือก รายช่ือผู้สอบผ่าน 
7 ธ.ค. 2564 คณิตศาสตร์ 1 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
8 ธ.ค. 2564 ดนตรีสากล 5 นายศรุต  อุดมโภคา 

 

      โรงเรียนได้ก าหนดการท าสัญญาจ้างในวันที่ 4 มกราคม 2565 
1.7 การรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม         

ในกิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2565 เป็นจ านวนเงิน 827,000 บาท โรงเรียนได้
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 และ 6 

1.8 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) เป็นเงิน 4,925,345 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5                                             
                         มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  แนวทางในการถือปฏิบัติ 
 การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 89/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          
ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6  

/ระเบียบวาระท่ี  4...  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   4.1 การับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จ านวน 184 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 
จ านวน 178 คน ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จ านวน 1 คน ยังไม่ได้รับวัคซีน จ านวน 5 คน รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 7 
 4.2 การับวัคซีนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ทั้งหมด จ านวน 2,797 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จ านวน 2,556 คน ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จ านวน 127 คน 
ยังไม่ได้รับวัคซีน จ านวน 114 คน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8  
 4.3 การเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อ าเภอก าแพงแสน ได้ด าเนินการตรวจความพร้อมของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 2 ครั้ง 
และเห็นสมควรให้ท าการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกัน  
 5.1 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบในโครงการทาสีภายนอกอาคาร 4 และ โครงการทาสีภายนอก 
อาคาร 6 เพ่ือน าไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องเซิร์ฟเวอร์ อาคาร 4 และ 6, โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคาร 3 อาคาร 4 และ อาคารหอประชุมหลังใหม่ และ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   

ชื่อกิจกรรม  งบอุดหนุน  

งบเดิม 
โครงการทาสีภายนอกอาคาร 4  387,000  
โครงการทาสีภายนอกอาคาร 6  446,000   

รวมเป็นเงิน  833,000  

งบใหม่ 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องเซิร์ฟเวอร์ อาคาร 4 และ 
6  

472,000  

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 3 อาคาร 4 และ อาคาร 
หอประชุมหลังใหม่ 

163,500  

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

197,500 

รวมเป็นเงิน  833,000 
         

                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ  
 5.2 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 สัดส่วนการ

ขอรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบ่งเป็นการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยการสอบ
คัดเลือก (ถ้ามี) ร้อยละ 60 และ การรับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก (ถ้ามี) ร้อยละ 40 ทั้งนี้ขอเพ่ิมจ านวน
นักเรียนต่อห้องเรียนห้องละ 2 คน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอรับจ านวน 13 ห้องเรียน จ านวน 546 คน 
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอรับจ านวน 11 ห้องเรียน จ านวน 462 คน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9   
                         มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ  

/5.3 การย้าย… 
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 ๒. มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่มีจำนวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น 
ให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การจัดระบบ ระเบียบ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันไม่เกินสองร้อยคน 
ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมยื่นคำขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่จัดกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพ่ือให้นายอำเภอ โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่
รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี  โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่
ดำเนินการประเมินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ก่อนที่จะอนุญาตในการจัดกิจกรรม และมอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้
เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชุดตรวจ
และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID – 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 
(ชุดตรวจ ATK) หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง ๑ - ๓ เดือน 
 ๒.๒ กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 
สองร้อยคนขึ้นไป แต่ไม่เกินห้าร้อยคน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมยื่นคำขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอในพ้ืนที่จัดกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ก่อนที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือพิจารณาในการจัดกิจกรรม และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่า
บุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ควบคู่กับหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่า      
ไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ 
ATK) หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง ๑ - ๓ เดือน 
 ๓. มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ
หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ งอย่างเต็มความสามารถ      
ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจ เพ่ือการให้บริการ
ประชาชน  
 ๔. การปรับมาตรการแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ ให้บรรดาสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม        
ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ตามประเภท
ของกิจการ กิจกรรม ตามระดับความเสี่ยง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และยังคงให้ใช้มาตรการป้องกัน โดยให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ และขอให้
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19) ได้แก่  
 
 
 

/การออกจากบ้าน... 
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การออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยง    
การใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ แยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน  
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพ้ืนผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ทานอาหารร้อนหรือปรุงสุกใหม่และทานแยกสำรับ หากสงสัยว่า 
มีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK หรือไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เป็นต้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้ ง         
มาตรการที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนี้ 
 ๔.๑ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มปกติทั่วไป สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 
๒๓.๐๐ นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณภายในร้าน และให้งดการแสดงดนตรี
ในพ้ืนที่ที่เป็นห้องปรับอากาศและมีลักษณะปิดที่อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก 
 ทั้งนี้ สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะ 
ในรูปแบบร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มปกติทั่วไปเท่านั้น โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
สถานที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  เพ่ือให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอตรวจสอบและประเมินความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี  ทั้งนี้ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด 
 ๔.๒ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ โดยให้ปิดให้บริการในส่วนที่ เป็นสวนสนุกหรือส วนน้ำ              
ที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพ้ืนที่มีลักษณะปิดที่อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก 
 ๔.๓ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการ เพ่ือการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม มหกรรมด้านกีฬา 
หรือการจัดแสดงสินค้าได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวน
ผู้เข้าร่วมงาน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด 
รวมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากให้ปฏิบัติตามข้อ ๒. 
 ๔.๔ การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพ่ือการจัดแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทกีฬาในร่มและกลางแจ้ง 
ซึ่งการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากให้ปฏิบัติตามข้อ ๒. 

  ๕. สำหรับมาตรการแบบบูรณาการในกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔        
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ในเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

 

 

 

 

/ให้พนักงาน... 



-ร่าง- 

-ร่าง- 

     (นายวิโรจน์  รัตนอมรสกุล) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

 

     (นายวิโรจน์  รัตนอมรสกุล) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

 

 

 

 

 

 

- ๔ - 
 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอดส่อง เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินมาตรการของผู้ประกอบการ
และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่และการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค
ที่ทางราชการกำหนดยกระดับขึ้น หากผู้ร่วมงานหรือประชาชนพบว่าการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้  
ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ มิได้ปฏิบัติตามหรือย่อหย่อนการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
ที่ทางราชการกำหนดซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน สามารถแจ้งข้อมูลเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไปได้ 
  เพ่ือให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ออกปฏิบัติการตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด  
หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเด็ดขาดหรือพิจารณา 
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวทันท ีแล้วแต่กรณี 
   ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือมีความผิดตาม
มาตรา 1๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย      
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30   
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันที่    ๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

 (นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .......................หัวหน้าศูนยฯ์ 
   ..…………………ผู้รับผิดชอบ 
   ........................พิมพ์/ทาน 

 

 

 









รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

            
ผู้มาประชุม 

1. นายสนิท รีนับถือ    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางธารกมล  สิทธิบุ่น   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นางสาวสุรัณญา ล้ าเลิศ   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและผู้แทนครู 
4. ร.ต.เฉลียว ชูเจริญ   ผู้แทนชุมชน 
5. นายอ านาจ โรจน์สุทธิ์   ผู้แทนชุมชน 
6. นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
7. นายณรงค์ ชูเชิด    ผู้แทนผู้ปกครอง 
8. นางสาวพิชชนันท์ โอฬารฤทธิ์กุล  ผู้แทนนักเรียน 
9. นายกอบฤทธิ์ ไทรชมพู   ผู้แทนนักเรียน 
10. นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์  หัวหน้างานวิชาการ 
11. นายรณชัย จันคง    งานวิชาการ 
12. นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล  งานวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวรพจน์ สิงห์แก้ว   อยู่ระหว่างการกักตัว 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เอกสารหมายเลข 1) 
ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี 
1 สพฐ.ก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม

โครงการฯและนโยบาย 
เดือนมกราคม 2565 

2 สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีก าหนด
สื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 
    2.1 หนังสือเรียนที่มีอยู่ ชั้น ป.1- ชั้น ม.6 
    2.2 หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติม (ชั้น ป.1-
ชั้น ม.6) 

รอบท่ี 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 
รอบท่ี 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
 
บริษัท/ส านักพิมพ์ ผู้พิมพ์จ าหน่ายต้องส่งเล่ม
สมบูรณ์พร้อมจ าหน่ายให้ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา โดยส่งเล่ม และบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบวันสุดท้าย ดังนี้ 
รอบท่ี 1 วันสุดท้ายคือ 14 มกราคม 2565 
รอบที่  2 วันสุดท้ายคือ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 

/ที่... 

เอกสารหมายเลข 4 
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ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี 
3 สื่อการเรียนรู้ที่ไม่สามารถบรรจุรายชื่อในบัญชีก าหนด

สื่อการเรียนรู้ฯ ได้ทันในรอบที่ 2 (11 กุมภาพันธ์ 
2565) 

เมื่อได้รับอนุญาตฯ แล้ว สามารถแจ้งรายชื่อ
และบันทึกข้อมูลเข้าระบบบัญชีก าหนดสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2565 (หลังจากรอบที่ 2) ได้ทุก
วันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 

4 สพฐ./สพท./สถานศึกษา ชี้แขงประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 
5 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ

หนังสือตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ 
2565 
   5.1 ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ 
   5.2 ให้ร้านค้าส่งหนังสือให้นักเรียนถึงสถานศึกษา
เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิด
ภาคเรียน 

 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 
 
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 

6 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2565 

ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

7 สพฐ./สพท./สถานศึกษา ด าเนินการติดตาม ควบคุม
และก ากับ ให้เป็นไปตามโครงการฯ และนโยบายฯ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

1.2  งบประมาณค่าหนังสือเรียนได้รับปีงบประมาณ 2565 โดยประมาณ จ านวนนักเรียน 2,910 คน 
รวมทั้งสิ้น 3,144,828  บาท ดังนี้ 
ที ่ รายการ รวมจ านวนเงิน 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 808 บาท/คน/ปี x 546 คน 441,168 บาท 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 921 บาท/คน/ปี x 552 คน 508,392 บาท 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 996 บาท/คน/ปี x 511 คน 508,956 บาท 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384 บาท/คน/ปี x 462 คน 639,408 บาท 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,326 บาท/คน/ปี x 434 คน 575,484 บาท 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164 บาท/คน/ปี x 405 คน 471,420 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,144,828 บาท 
 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ 

      3.1 ปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เอกสารหมายเลข 1) 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกัน 
5.1 การพิจารณาหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายการที่คณะกรรมการคัดเลือก

หนังสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการน าเสนอ (เอกสารหมายเลข 2)  และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ร.ต.เฉลียว ชูเจริญ เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน           

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด 
นายอ านาจ โรจน์พิสุทธิ์ เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด 
นางธารกมล สิทธิบุ่น เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน             

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด 
นางสาวสุรัณญา ล้ าเลิศ เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน             

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  
นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์    เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  
นายณรงค์ ชูเชิด เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  
นางสาวพิชชนันท์ โอฬารฤทธิ์กุล เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  
นายกอบฤทธิ์ ไทรชมพู เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  
นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์ เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  
นายรณชัย จันคง เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด 
นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล เห็นด้วยโดยขอให้ยึดตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน          

ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามหลักการที่เสนอ จ านวน 12 คน ให้ยึดตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 และยึดตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
น าเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 
 /ระเบียบวาระท่ี 6... 




























































