
 

 
ที่ ศธ 04033.018/100        โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)   

    21  หมู่ 2  ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม     
    จังหวัดฉะเชิงเทรา     24120 
 

        31  พฤษภาคม 2564 
 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
(พัฒนาการภาคตะวันออก) 21  หมู่ที่ 2  ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 4/2564   เพ่ือประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  โดยใช้แบบ
ประเมินตนเอง       ตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ที่จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 44  ข้อ  และได้ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติ
ร่วมกันดังนี้ 
   ให้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่  1  มิถุนายน  2564 ได้  เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบ

ประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+)  ซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand และ ON line ระหว่างวันที่ 1 - 14  มิถุนายน  
2564  โดยใช้รูปแบบ On Hand  กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
,ใช้รูปแบบ On line  กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  และจะ ใช้รูปแบบ On Site  
โดยวิธีการเพ่ิมห้องเรียน ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน 2564  เป็นต้นไปกับทุกระดับชั้น 

   ให้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมินตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาฯ ที่จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้................................................................................................. 

   ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ เนื่องจาก ..........................................................  
................................................................................................................... ........................ 
 

 ให้ไว้  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

  
 

(นายพิษณุพงษ์  เศรษฐวงศ์) 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
 

(นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
โทรศัพท์ 065-3545662 

 

 



 
หมายเหตุ  มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาใน

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19                         
ที่จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน การแปลผล 

ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ สีเขียว โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ  
แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง  

สีเหลือง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง  สีแดง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และ/
หรือประเมินใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 

ครั้งที่ 4/2564 
วัน จันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

……………………………………………… 
 
เริ่มประชุมเวลา  11.30 น.     
 

ผู้เข้าประชุม 
 1. นายพิษณุพงษ์  เศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางดารณี  ทองขาว   กรรมการ 
 3. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย   กรรมการ 
 4. นายประลอง  มาปรีดา   กรรมการ 
 5. นายธนเดช  จิตพิทยานุภาพ  กรรมการ 
 6. นายสุพจน์  ทองขาว   กรรมการ 
 7. พระใบฏีกาพีระพันธ์  ฐิติสมปนโน  กรรมการ 
 8. พระกฤษฏ์นนท์  ตนติปาโล  กรรมการ 
 9. ร.ต.อ.ประจักร์  บุญณะอินทร์  กรรมการ 
 10. นางสาวเกษร  จ าปา   กรรมการ 
 11. นายประวิทย์  เขียวจันทร์  กรรมการ 
 12. ด.ต.สงัด  สุวรรณกูล   กรรมการ  
 13. นายสาคร  เนียมบุญเจือ  กรรมการ 
 14. นางสาวศรีรัตน์  ตุ้มพันธุ์  กรรมการ 
 15. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าประชมุ 

- ไม่มี –  
 

เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
 นายพิษณุพงษ์  เศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  ครั้งที่ 4/2564 และได้เริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี –  
 
 

 



 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ตามท่ีทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ทางโรงเรียนด าเนินการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2564  และจากผลการประเมินตนเอง ได้ผลเป็นสีเขียว (ผ่านครบทั้งหมด ทั้ง 
44 ข้อ) ผลคือ โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้   จึงเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา เพื่อลงมติร่วมกัน 
เพ่ือให้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สามารถเปิดเรียนได้ตามก าหนด ในวันที่ 1 มิถุนายน 
2564  โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand และ On line ระหว่างวันที่ 1 - 14  มิถุนายน  2564  โดยใช้รูปแบบ On 
Hand  กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ใช้รูปแบบ On line  กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และจะ ใช้รูปแบบ On Site  โดยวิธีการเพ่ิมห้องเรียน ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2564  เป็นต้น
ไปส าหรับทุกระดับชั้น  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ร่วมกันพิจารณา เห็นสมควรให้เปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามวิธีการที่ได้เสนอมา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี –  

 
ปิดประชุม เวลา 09.30 น. 
 

ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
         ( นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม ) 

 
 

ลงชื่อ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      ( นายพิษณุพงษ์  เศรษฐวงศ์ ) 

 
 

 
 
 

 

 


