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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โรงเรียนผดุงปัญญา 
ครั้งที ่1/2563 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
ณ  ห้องประชุมลกูหว้า  โรงเรียนผดุงปัญญา 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่แจ้งในที่ประชุมทราบ 
     การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562  วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  1. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล และรับฟังแนวทาง มาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563   
 2. เมื่อวันที่ 2 นายศุภภิมิตร  เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมการ
เตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อมได้
เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
ปิดการประชุม เวลา......................น. 
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การประชุมคณะกรรมการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงปัญญา 
ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 8  มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลูกหว้า โรงเรียนผดุงปัญญา 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 นายอุดร    ตันตสิุนทร ประธานกรรมการ      

2. นางกรวรรณ  รัตนบุร ี ผู้แทนผูป้กครอง     

3. นางสายสุนีย์  ศรีสวสัดิ ์ ผู้แทนครู     

4. นายคมสนั  ศรียะวงษ ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน     

5. นายเกษมสนัต์   คำพฒุ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

6. นางสาวภัทรา   ศรีภา ผู้แทนศิษย์เก่า     

7. พระครูปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญาโณ ผู้แทนองค์กรศาสนา     

8. พระครูประทีปจนัทรังษ ี ผู้แทนองค์กรศาสนา     

9. นายศุภชัย   พรรธนะแพทย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

10. นายอารักษ์    อนชุปรีดา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

11. นายพชิัย   จันทรทรัพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

12. ดร.ประจบ    ขวัญมั่น ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

13. นางสาวสาลี่    เชียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

14. นายจเร     ขัติวงษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

15. นางนัตยา    บุญจนัทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

16. นายสนั่น     วงษ์ด ี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา     
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผดุงปัญญา 
ครั้งที ่1/2563 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
ณ  ห้องประชุมลกูหว้า  โรงเรียนผดุงปัญญา 

 

ผู้มาประชุม             

                  1.  นายอุดร          ตันติสุนทร         ประธานกรรมการ 

                  2.  นางกรวรรณ     รัตนบุรี             ผู้แทนผู้ปกครอง 

                  3.  นางสายสนุีย์    ศรีสวัสดิ์             ผู้แทนครู 

                  4.  นายคมสัน       ศรียะวงษ์           ผู้แทนองค์กรชุมชน 

                  5.  นายเกษมสันต์  คำพุฒ               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  6.  นางสาวภทัรา   ศรีภา                ผู้แทนศิษย์เก่า 

                  7.  พระครูปลัดเขตฐวัชร์   วชิรญาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา 

                  8.  พระครูประทีปจันทรังษี              ผู้แทนองค์กรศาสนา 

                  9.  นายศุภชัย    พรรธนะแพทย์        ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                10.  นายอารักษ์   อนุชปรีดา             ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                11.  นายพิชัย      จันทรทรัพย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                12.  ดร.ประจบ    ขวัญมั่น                ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                13.  นางสาวสาลี่   เชียงทอง              ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                14.  นายจเร        ขัติวงษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                15.  นายสนั่น      วงษ์ดี                   เลขานุการ 

ผู้เข้าประชุมร่วม 

                 1. นายศุภภิมิตร     เปาริก             รองผู้วา่ราชการจังหวัดตาก 

                 2. นายแพทย์พิจารณ์   สารเสวก      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า 

                3. ดร.ชำนาญ         ปินนา             นักวิชาการสาธารณสุข 

                4. นางสิริศา          กันทวัง            นักวิชาการสาธารณสุข 

                5. นายประวิทย์     สุสกุลโชคดี        ปลัดอำเภอเมืองตาก 

                6. นางสาวพรพรหม  สิงห์แก้ว        

                7. นางสาวกัลยา     ไข่มุกเลิศฤทธิ์     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                8. นายสิทธิศักดิ์      สุยะวงศ์           รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                       1.1  การเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่  1 กรกฏาคม  2563 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2562  วันจันทรท์ี่ 25 พฤศจกิายน  
                       พ.ศ. 2562 
                       2.1  รายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ  โรงเรียนได้ส่งเข้าแข่งขัน  32  รายการ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง   11  รายการ  เหรียญเงิน  11  รายการ   เหรียญทองแดง  6   รายการ และอีก 3 
รายการ เป็นการเข้าร่วมการแข่งขัน 
                       2.2  การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขณะนี้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด  1,700  คน  แผนปฏิบัติการที่เสนอขอไว้ในโครงการมีทั้งหมด  40  
โครงการ  งบประมาณ  7.7 ล้านบาท 
                            - เงินบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนเรียกเก็บไม่ได้  โรงเรียนได้ดำเนินการตามที่คุณอารักษ์  
อนุชปรีดา  ได้เสนอแนวทางไว้ให้  และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนได้เสนอขอซึ่งเป็นเงินงบประมาณ
จำนวนมากและเป็นโครงการใหม่  สามารถบูรณาการได้ทุกกิจกรรม                            
                       2.3  มติที่ประชุมที่ขอปิดบัญชีหลาย ๆ ธนาคาร มาไว้ในบัญชีเดียวกันซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
                      2.4  การขออนุมัติเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563  เพื่อเสนอ 
สพม.เขต  38  ได้อนุมัติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
                            กลุ่มท่ี 1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ภาคเรียนที่ 1  จัดเก็บ  7,400 บาท   
                                                                      ภาคเรียนที่ 2  จัดเก็บ  6,950 บาท 
                            กลุ่มท่ี 2  นักเรียนห้องเรียนปกติ   ภาคเรียนที่  1 จัดเก็บ   2,100  บาท 
                                                                      ภาคเรียนที่  2 จัดเก็บ   1,650  บาท 
                           ที่ประชุมมีมติให้เก็บเงินบำรุงการศึกษาตามที่โรงเรียนเสนอ 
                     2.5  แจ้งการย้ายของข้าราชการครู และการรับการบรรจุใหม่ เอกคณิตศาสตร์  1  คน  เอก
ศิลปศึกษา  1  คน   แต่สำหรับวิชาเอกคหกรรม และภาษาจีน  โรงเรียนกำลังรอการสรรหาบุคคลมาบรรจุใหม่ 
                     2.6  การเลือ่นวิทยฐานะของข้าราชการครู จากครูผู้ช่วย  เป็น ครู คศ. 1  จำนวน  2  ราย และ
จาก ครู คศ.2  เป็น คศ.3  จำนวน  1  ราย          
                    2.7  การตัดต้นไม้ใหญ่ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลไม้งามมาดำเนินการเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
คุณอุดร        ได้สอบถาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนได้จ้างครูต่างประเทศหรือไม่ 
ผู้อำนวยการ  ได้ชี้แจง     การจ้างครูสอนชาวต่างประเทศ โรงเรียนได้นำเงินจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษามาใช้                             
ซึ่งมี 2 ท่าน เป็นชาวยุโรป 1 ท่าน ชาวฟิลิปปินส์ 1 ท่าน   และสำหรับครูที่สอนภาษา ฝรั่งเศส โรงเรียนได้ครู
อาสาสมัครมาช่วยสอนซึ่งต้องมีค่าตอบแทน  เช่นเดียวกับครูสอนภาษาจีน ซึ่งได้นักศึกษาฝึกงานมาจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศจีนมาช่วยสอนและต้องมีค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน 
                    2.8  การก่อสร้างโดม  แนวทางในการได้รับงบประมาณ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการ 
แพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงงดกิจกรรมต่าง ๆ และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ  
 
คุณอุดร        ได้สอบถาม   ในปี 2563  โรงเรียนมีโครงการอะไรมานำเสนอหรือไม่และในวันที่  1  กรกฏาคม  



5 

                  2563  การเรียนการสอนโรงเรียนจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนอย่างไร 
ผู้อำนวยการ   ชี้แจง          การดำเนินการในปี 2563 เป็นแผนต่อเนื่องซึ่งอยู่ในวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
             3.1   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล และรับฟัง
แนวทาง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
                           ผลกระทบที่โรงเรียนได้รับ 
                           1.  การรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม  2563 
ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องรับนักเรียนแบบ Online เท่านั้น 
                           2.  การสอบซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดให้ดำเนินการสอบในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน  2563 พร้อมกัน
ทั่วประเทศ แต่เนื่องจากโรงเรียนผดุงปัญญาไม่ได้มีการสอบเพราะนักเรียนไม่เกินเกณฑ์  และ สพฐ.ได้มีความ
ห่วงใยเรื่องการเรียนการสอน จึงได้ทดลองให้มีการเรียน online   ซ่ึงโรงเรียนได้ทำการสำรวจนักเรียนที่เรียน
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 25630 
 

สรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
นักเรียนที่
ติดต่อได้ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามช่องทาง 
DLTV(ทีวี) ไลน์ เฟชบุ๊ก  เว็บไซต์ อ่ืน ๆ 

ม.1 292 202 
(69.65) 

71 
(35.10) 

56 
(27.72) 

27 
(13.36) 

35 
(17.32) 

13 
(6.43) 

ม.2 236 216 
(91.52) 

54 
(25.00) 

81 
(37.50) 

37 
(17.12) 

32 
(14.81) 

12 
(35.10) 

ม.3 229 219 
(95.63) 

67 
(30.59) 

57 
(26.02) 

25 
(11.42) 

52 
(23.74) 

18 
(8.22) 

ม.4 378 345 
(91.26) 

91 
(91.26) 

123 
(35.65) 

23 
(6.67) 

78 
(22.61) 

30 
(8.70) 

ม.5 373 306 
(82.03) 

62 
(20.26) 

182 
(59.48) 

5 
(1.63) 

57 
(18.63) 

0 

ม.6 243 236 
(97.11) 

59 
(25.00) 

130 
(55.08) 

4 
(1.69) 

30 
(12.71) 

13 
(5.51) 

รวม 1,751 1,524 404 629 121 284 86 
ร้อยละ 87.03 26.50 41.27 7.93 18.63 5.64 
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ปัญหาที่พบของนักเรียน 
                       1.  ความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์   โทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ 
                       2.  สัญญาณอินเตอร์เน็ต มีข้อจำกัดของนักเรียนแต่ละคน เช่น พ้ืนที่ชนบทบางแห่งไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ 
                      3.  การเชือ่มต่อสัญญาณเว็บไซต์และทางช่องทางต่าง ๆ เกิดสภาพสัญญาณล่ม และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
                     4.  ครูสอนเร็วไปทำให้นักเรียน เรียนตามไม่ทัน ไม่รู้เรื่อง 
                     5.  เนื้อหาวิชาบางรายวิชา ไม่สอดคล้องกับสายการเรียนของนักเรียน (ม.ปลาย) 
                     6.  สภาพพ้ืนที่อยู่ของนักเรียนบางที่ เช่น บ้านผาผึ้ง ไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์ 
แนวทางแก้ปัญหาของนักเรียน 
                  1.  นักเรียน ยอ้นกลับไปดูช่วงรีรันตามตาราง และเวลาที่กำหนดในช่องทางของตนเอง 
                  2.  กรณีไม่เข้าใจ นักเรียนบันทึกข้อสงสัย และนำมาสอบถามครูผู้สอนในกลุ่มไลน์ เฟชบุ๊ก หรือ
โทรศัพท์ เพ่ือให้ครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
                 3.  สอบถามครู เพื่อน เกี่ยวกับช่องทางการเข้าเรียน เพ่ือเป็นทางเลือก เช่น เฟชบุ๊กไลฟ์ 
           3.2   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2563  นายศุภภิมิตร  เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะได้ 
เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
           3.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  1  มิถุนายน  2563 
                การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ สามารถดำเนินการได้และให้ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา  ตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 
               1.  ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา 
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
               2.  ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้
กากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
               3.  ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
               4.  ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันและเว้ยระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย 1 เมตร 
               5.  ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ( กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน ) หรือลดเวลาในการทำ
กิจกรรมเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียนสลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบาง
รายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชา 
              6.  ให้สว่นราชการที่รับผิดชอบการพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดำเนินกิจกรรมหรือจัด
กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการ
กำหนด 
             7.  ให้มีการควบคุมทางเข้า - ออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานศึกษา และเพ่ิมมาตรการใช้ 
แอปพลิเคชั่น ที่ทางการกำหนด และเพ่ิมมาตรการการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
         3.4  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อมได้
เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่  1  กรกฏาคม  2563  ตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่ ศธ 04268/ว2199  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2563 
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            รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) 
ในวันเปิดภาคเรียน    สพฐ. ได้ให้ความสำคัญต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
คุณอุดร   ได้สอบถาม  ปกติชั้นเรียนนักเรียนมีจำนวน  40 คน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างไร 
ผู้อำนวยการ ชี้แจง   รูปแบบแนวทางจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มีดังนี้ 
                         1.  กรณีสถานการณ์ COVID -19 คลี่คลาย 100%  รูปแบบ  On-site  เรียนปกติท่ีโรงเรียน 
แต่เน้นย้ำครูและนักเรียนเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นวิถีชีวิตใหม่  New Normal 
                       2.   กรณสีถานการณ์ COVID -19 คลี่คลาย  บางส่วน 
                             รูปแบบที่ใช้ผสมผสาน คือ On- site         On-air (DLTV) และ  Online 
2.1  วิธีการจัดการเรียนรู้ 
                                   - จัดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ในแต่ละห้องเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 
2 กลุ่ม จำนวนนักเรียนกลุ่มละ 20-24 คน โดย 
                                   - กลุ่มท่ี 1  เรียนที่บ้านและกลุ่มที่ 2 มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันกลุ่มละวัน 

กลุ่มอยู่บ้าน 
(Learn from home) 

กลุ่มเรียนที่โรงเรียน 
กลุ่ม 2 

1. ประชุมคณะครูประจำวิชาเพ่ือเตรียมตารางเรียน สื่อ ใบงาน
ต่าง ๆ ให้ครูออกแบบการเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียน 
2.ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้านของนักเรียน 
3.จัดทำเอกสารใบงาน ประกอบการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
4.ออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์  
Google classroom 
5.รับฟังปัญหา พูดคุย ให้คำปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่ง
เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ ตามช่องทางท่ีครูที่
ปรึกษากำหนด 
6.วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนทีบ่้าน และปัญหาต่างๆ 
เพ่ือนำมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล 

จัดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ
โดยต้องปฏิบัติตาม แบบ Social 
distancing (ห้องเรียน20-24คน ) 
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2.2  บทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1. ติดต่อประสาน นักเรียน ผู้ปกครอง สร้างหรือจัด
กลุ่มตามช่องทางที่นัดหมาย Line , chat ,google 
Classroom , Microsoft Team 
2. แจ้งตารางการสอน ตารางเรียนของแต่ละชั้น 
3.ก่อนเรียน-ติดต่อ สื่อสาร ตรวจสอบการเข้าเรียน
รายวันของนักเรียน 
4.ระหว่าง , หลังเรียน-สอบถามปัญหา/แก้ไข 
5.จัดทำใบงาน ใบความรู้ แจกนักเรียน 
6.รายงาน สรุปจำนวนนักเรียน ปัญหา ข้อคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 

1.เข้ากลุ่มเรียนตามช่องทางท่ีนัดหมายของครูประจำ
วิชา 
2.เรียนตามตารางสอน/ทำใบงาน ใบความรู้ที่ครูแจก 
3.รายงานตัวก่อนเข้าเรียนทุกวัน กับครูประจำวิชา 
4.ระหว่างหลังเรียน-สอบถามปัญหา/ซักถามข้อสงสัย 
5.สรุปผลการเรียน/ส่งงาน 

                      3.  กรณีสถานการณ์ COVID -19 ไม่คลี่คลาย   
                           3.1  รปูแบบ เรียนอยู่ที่บ้าน on-air และ online 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.ติดต่อประสาน นักเรียนผู้ปกครอง สร้างหรือจัดกลุ่ม
ตามช่องทางที่นัดหมาย  Line , chat ,google 
Classroom , Microsoft Team 
2.แจ้งตารางเรียนของชั้น ม.1-3 
           * on –air  ตารางของทีวี DLTV 
           *online    จาก www. DLTV 
   ม.4-6  online จากครูประจำวิชาส่งให้ 
3.ก่อนเรียน-ติดต่อ สื่อสาร ตรวจสอบการเข้าเรียน
รายวันของนักเรียน 
4.ระหว่าง,หลังเรียน – สอบถามปัญหา/แก้ไขปัญหา 
ตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็น 
5.จัดทำใบงาน ใบความรู้ แจกนักเรียน 
6. ออกไปพบปะนักเรียน 
7.รายงาน สรุปจำนวนนักเรียน ปัญหา ข้อคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 

1.เข้ากลุ่มเรียนตามช่องทางท่ีนัดหมายของครูประจำ
วิชา 
2.เรียนตามตารางสอน/ทำใบงาน ใบความรู้ที่ครูแจก 
3.รายงานตัวก่อนเข้าเรียนทุกวัน กับครูประจำวิชา 
4.ระหว่างหลังเรียน-สอบถามปัญหา/ซักถามข้อสงสัย 
5.สรุปผลการเรียน/ส่งงาน 
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        3.5  รายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   
สรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนแต่ละวัน) 

ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม  2563 
โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ระดับชั้น จำนวน 

นักเรียน 
นักเรยีน 
ติดต่อได้ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนวันที่ 
18 พ.ค.63 19 พ.ค.63 20 พ.ค.63 21 พ.ค.63 22 พ.ค.63 

ม.1 292 202 
(69.65) 

186 
(92.08) 

166 
(82.18) 

180 
(79.20) 

134 
(66.33) 

145 
(71.78) 

ม.2 236 216 
(91.52) 

188 
(87.03) 

142 
(65.74) 

138 
(63.89) 

153 
(70.84) 

156 
(72.23) 

ม.3 229 219 
(95.63) 

114 
(52.05) 

95 
(43.38) 

92 
(42.01) 

83 
(37.90) 

78 
(35.61) 

ม.4 378 345 
(91.26) 

269 
(78.00) 

237 
(68.70) 

216 
(62.60) 

203 
(58.84) 

198 
(57.40) 

ม.5 373 306 
(82.03) 

303 
(99.01) 

298 
(97.38) 

287 
(93.80) 

268 
(87.58) 

243 
(79.41) 

ม.6 243 236 
(97.11) 

233 
(98.72) 

207 
(87.71) 

194 
(82.20) 

202 
(85.20) 

189 
(80.10) 

รวม 1,751 1,524 1,293 1,145 1,107 1,043 1,009 
ร้อยละ 87.03 84.84 75.12 72.63 68.43 66.20 
 
สรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนแต่ละวัน) 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม  2563 
โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ระดับชั้น จำนวน 

นักเรียน 
นักเรียน 
ติดต่อได้ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนวันที่ 
25 พ.ค.63 26 พ.ค.63 27 พ.ค.63 28 พ.ค.63 29 พ.ค.63 

ม.1 292 202 
(69.65) 

127 
(62.87) 

118 
(58.42) 

114 
(56.44) 

103 
(50.99) 

93 
(46.04) 

ม.2 236 216 
(91.52) 

113 
(52.31) 

102 
(47.22) 

96 
(44.44) 

119 
(55.09) 

149 
(68.98) 

ม.3 229 219 
(95.63) 

65 
(29.68) 

79 
(36.07) 

46 
(21.00) 

48 
(21.92) 

45 
(20.55) 

ม.4 378 345 
(91.26) 

153 
(44.34) 

132 
(38.26) 

128 
(37.10) 

119 
(34.49) 

97 
(28.12) 

ม.5 373 306 
(82.03) 

238 
(77.78) 

233 
(76.14) 

219 
(71.57) 

216 
(70.58) 

200 
(65.36) 
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ม.6 243 236 
(97.11) 

171 
(72.46) 

162 
(68.64) 

145 
(61.44) 

154 
(65.25) 

189 
(80.10) 

รวม 1,751 1,524 867 826 750 759 724 
ร้อยละ 87.03 56.89 54.19 49.21 49.80 47.51 

 
        3.6  รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562                              

ข้อมูลรายงานการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วัน เดือน ปี ที่จบ จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
31 มีนาคม 2563 52 96 148 
15 พฤษภาคม  2563 5 2 7 
22 พฤษภาคม  2563 3 1 4 

รวม 60 99 159 
ไม่จบ 11 8 19 

 
ข้อมูลรายงานการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วัน เดือน ปี ที่จบ จำนวน 
ชาย หญิง รวม 

31 มีนาคม 2563 39 132 171 
15 พฤษภาคม  2563 7 5 12 
22 พฤษภาคม  2563 1 3 4 

รวม 47 140 187 
ไม่จบ 12 7 19 

 
              นักเรียน ม.3  ไม่จบการศึกษา จำนวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ  11% 
              นักเรียน ม. 6 ไม่จบการศึกษา จำนวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ  10% 
              ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา  2561  และนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ถ้านักเรียน
มาติดตามแก้ผลการเรียน ปัญหาคือ นักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง และครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ได้ติดตามแล้ว 
        3.7  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
              คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่  25-26  พฤศจิกายน  2562  โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
                                      สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นที่สำคัญ ดีมาก 
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                โดยรวมโรงเรียนมีการพัฒนา มีจุดเด่น จุดด้อยที่จะพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการได้มาดูการจัดการเรียน
การสอนจริง จากการสัมภาษณ์นักเรียน  และครู ซึ่งระดับคุณภาพดีมากที่โรงเรียนได้รับเทียบเท่ากับโรงเรียนตาก
พิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ซึ่งโรงเรียนผดุงปัญญาเป็นโรงเรียนกลุ่มแรกในการประเมินรอบ 4  
ของ สมศ. และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีได้ให้ข้อมูลในครั้งนี้กับคณะกรรมการประเมิน 
ระเบียนวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อมได้
เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เสนอกับที่
ประชุมขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On -site โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับพ้ืนที่ไม่เพียงพอ สำหรับการเรียน Social distensing  
New Normal     ครูต้องเตรียมสื่อการสอน ใบงาน 
               ข้อห่วงใย  มีแนวทางอย่างไรในการหยุดการแพร่เชื้อ 
               มาตรการป้องกัน โรงเรียนการแบ่งครึ่งนักเรียนโดยให้ทำการเรียนการสอนสลับกัน โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1  เลขที่ 1 – 20  ,  กลุ่ม 2  เลขที่ 21- 40  เรียนวันเว้นวัน สลับกันไปโดยมีมาตรการ 
ดังนี้ 
              1.  ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องสุขา ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลไม้งามพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเปิด
ภาคเรียน ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
              2.  ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้
ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 500  ชิ้น 
             3.  มีจุดล้างมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  และการใช้อาคารกำหนดทางขึ้น- ลง มีจุดล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ จุดละ 2 ขวด/วัน 
             4.  เว้ยระยะห่างการนั่งเรียนอย่างน้อย 1 เมตร  ห้องเรียนละไม่เกิน  24  คน 
             5.  มีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมไว้แล้วจำนวน  5  ชุด  และทาง
สาธารณสุขจังหวัดได้เสนอขอให้มีอย่างน้อย  10 – 15  ชุด 
            6.  ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงในการกระจายของเชื้อโรคสุขอนามัยส่วน
บุคคล เน้นระยะห่าง  ลดการสัมผัส หากพบนักเรียนมีไข้ให้หยุดเรียน 
           7.  ควบคุมจำนวนการทำกิจกรรมหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส เช่น การทดลอง การสาธิต ให้น้อยลง 
หรือไม่มีเลย 
          8.  การชื่อ  การลงทะเบียน หรือระบบคิวอาร์โค้ด 
นายศุภภมิตร  เปาริก    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมได้ชี้แจงดังนี้ 
          วัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจเยี่ยม  
          1.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ค่อนข้างคลาย
ตัว แต่ทุกคนต้องควบคุมป้องกัน ยับยั้ง  ซึ่งจังหวัดตากอาจมีตัวแปรหลายส่วน มาตรการผ่อนปรนทำให้ประชาชน
ใช้วิถีชีวิตเหมือนเดิม เช่น ห้างดังในกรุงเทพฯ นำดารา  เน็ตไอดอล มาจัดกิจกรรมในห้าง 
         2. รัฐบาลมีมาตรการห้ามเคลื่อนที่ไปในที่ต่าง ๆ แต่ปัจจุบันประชาชนเริ่มออกจากพ้ืนที่ และจังหวัดตากมี
ภาวะสุ่มเสี่ยงมากกว่าจังหวัดอ่ืน เพราะมีแรงงานพม่าเดินทางเข้าออก ไม่มีการควบคุม ภาวะสุ่มเสี่ยงจึงเยอะ 
              - นักเรียนที่จะมาเรียน เด็กมาจากต่างจังหวัดหรือไม่ หรือไปเที่ยวจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่  
ผู้ประกอบการรถขนส่งที่เด็กนั่งมาเรียน นั่งมาเต็มคันรถหรือไม่ ซึ่งกำลังหารือสำนักงานขนส่งจังหวัดเพ่ือให้ได้
แนวทางกับผู้ประกอบการ 
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             - อาคารเรียนและนอกอาคารเรียน ถนน การจราจรที่แออัด ให้ลูกเสือ หรือขอเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
อำนวยความสะดวก นักเรียนลงรถมาจะต้องเดินระยะห่างกัน จุดคัดกรองของโรงเรียนมีอย่างไรบ้าง เครื่องวัด
อุณหภูมิต้องมีเพียงพอ 
            - นักเรียนที่มีอุณหภูมิสูง จะนำเด็กไปกักไว้ที่ไหน เพ่ือรอรถโรงพยาบาลมารับ 
            - ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล หมายเลข 1669  เมื่อมาแล้วจะช่วยเด็กได้อย่างไร 
            - การใช้อาคารเรียน  การเรียนการสอนให้ครูเดินไปสอนนักเรียนนั่งประจำห้อง การทำความสะอาด  
เช็ดถู  จุดล้างมือ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ จะใช้อย่างไร ห้องประชุม หรือโฮมรูม  โรงยิม 
สนามกีฬา ห้องน้ำ เปิดทุกห้อง หรือเปิดห้องเว้นห้อง และทุก ๆ วันจะต้องมีการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อและเจ้าหน้าที่มี
เพียงพอหรือไม่ 

- โรงอาหาร จะเข้าไปใช้ได้ไม่เกิน 200-250 คน ซึ่งอาจกระทบกับเวลาและให้เวลาเด็กในการเข้าไป 
ใช้นานเท่าไร 

- หอพัก  ให้ลดจำนวนเด็กหอพักลงได้หรือไม่ มีมาตรการอย่างไร 
นายแพทย์พิจารณ์  สารเสวก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า ปฏิบัติหน้าที่แทนรองนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดตาก ได้ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ดังนี้ 
               ขณะนี้คนที่พบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จะเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 
การติดเชื้อของนักเรียนอาจจะมาจาก 
               1.  นักเรียนติดเชื้อจากบ้านมาติดเพ่ือนในโรงเรียน  การสัมผัสกับคนที่มีเชื้อ เด็กต้องรู้ตัวเองและ
จะต้องกักดูอาการ   
               2.  การเดินทางจากรถโดยสารขนส่งนักเรียนที่เสี่ยงจะต้องไม่มาเรียนและต้องจัดครูคอยควบคุม 
 แจ้งข่าวสถานการณ์ให้นักเรียนทราบว่าจังหวัดไหนเสี่ยง 
คุณอุดร  ตันติสุนทร  สอบถามข้อมูล การป้องกันการแพร่ระบาดโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นข้อมูลที่ชัดเจน
โรงเรียนจะเตรียมการอย่างไร ให้นักเรียนเรียนต่อได้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับจังหวัดและสาธารณสุขอย่าง
ใกล้ชิดและคงคลี่คลายไปได้ ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ 
 นายศุภภมิตร  เปาริก    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ชี้แจง การป้องกันการแพร่ระบาดจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากนักเรียนเองและผู้ปกครอง ต้องเห็นความสำคัญของสถานการณ์ New  normal    ถ้านักเรียนมีอาการไข้ ไอ 
เจ็บคอ ต้องแจ้งครูทันที  และถ้านักเรียนมีอาการดังกล่าวแต่ไม่มาโรงเรียนจะต้องทำอย่างไร ดังนั้นครูจะต้องสร้าง
องค์ความรู้ให้กับนักเรียน อย่าปกปิดอาการของตนเอง ซึ่งมาตรการหลักคือ   1.  ป้องกันการสกัดก้ัน  2. ยับยั้ง
ไม่ให้แพร่กระจาย 
คุณเกษมสันต์    คำพุฒ  นายกเทศมนตรีเทศบลตำบลไม้งาม  ได้แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
                  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เทศบาลตำบล 
ไม้งามได้ติดตามและร่วมมือแก้ไขมาตลอด คือ 
                   1.  ไดท้ำหนังสือแจ้งโรงเรียนกำหนดวันที่ให้เทศบาลตำบลไม้งามเข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อได้วันไหน 
ซึ่งได้ช่วงวันที่ 22-25  มิถุนายน  2563 
                   2.  กรณีสถานศึกษาเปิดเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียน การเดินทางมาเรียนนั่งรถมาด้วยกัน อยากให้
ทุกโรงเรียนทำเหมือนโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อเป็นการป้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การให้ความรู้กับ
คนขับรถรับ – ส่ง นักเรียน เพ่ือหาแนวทางป้องกันร่วมกันอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่รถที่มารับ-ส่งนักเรียน จะจอดรถ
บริเวณริมน้ำปิง และ หน้าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยทำหนังสือแจ้งรถทุกคันเพ่ือเข้าร่วมประชุมอาจใช้
สถานที่ของโรงเรียนผดุงปัญญาจัดประชุม 
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                  3.  การเรียนทาง Online และการเรียนที่โรงเรียน ผลการเรียนจะไม่เหมือนกัน ฝากโรงเรียนว่าจะ
มีมาตรการอย่างไรในการเช็คนักเรียนและการทดสอบ   
                  4.  กรณีนักเรียนป่วย อยากให้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจำตำบลไม้งาม เพื่อเข้าไป
ดูแล ติดตาม รายงาน ข้อมูลกับทางโรงเรียนและทางจังหวัดต่อไป 
                 5.  การให้ความรู้และให้นักเรียนตระหนักในการปฏิบัติตน การแยกกลุ่มเรียน ซึ่งจะมีการหมุนเวียน
หรือเรียนแบบเดิม การมาเรียนสลับกัน 
คุณอารักษ์  อนุชปรีดา    เสนอความคิดเห็นที่ประชุม ดังนี้ 
                 1.  ข้อสังเกต รูปแบบการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเข้าถึงสื่อได้หรือไม่ เช่น นักเรียนไม่มีสื่อการ
เรียนการสอน 5 คน ซึ่งต้องมาเรียนทุกวันที่โรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดที่เผื่อไว้ให้นักเรียนกลุ่มนี้ 
                2.  การสวมแมส หรือหน้ากากอนามัย การสร้างวินัยในการสวมแมส ซึ่งสามารถป้องกันได้มากกว่า  
ขอเสนอ   การสวมแมสให้นักเรียนสวมในแบบท่ีนักเรียนอยากใส่ และให้มีการเข้มงวด กวดขัน กำกับ โดยมี
คณะกรรมการนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่คอยดูแลตักเตือนในการสวมแมส 
พระครูประทีปจันทรังษี    เสนอความคิดเห็นที่ประชุม ดังนี้ 
               1. นักเรียนที่อยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ จะทำอย่างไรหากมีการเรียนสลับกันหรือเรียนOnline ซ่ึง
เด็กอาจจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแลในการเรียน 
               2.  พฤติกรรมการสวมแมส ซึ่งไม่ค่อยจะสวมกันเป็นส่วนใหญ่ ขอความร่วมมือกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
อสม. ร่วมมือกันให้ความรู้เพ่ือเป็นการป้องกัน 
              3.  การนั่งรับ-ส่ง มาโรงเรียน  หากมีการเว้นระยะห่าง ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจะทำอย่างไร 
              4.  ครูที่ปรึกษาต้องรู้ข้อมูลนักเรียน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน 
คุณเกษมสันต์   คำพุฒ    - เป็นห่วงเรื่องการแบ่งกลุ่มนักเรียนมาเรียนวันเว้นวัน   เสนอ   มาเรียน 2 สัปดาห์เว้น 
2 สัปดาห์ สลับกันจะป้องกันได้ดีกว่ามาเรียนวันเว้นวัน 
คุณอารักษ์  อนุชปรีดา   - การเรียน Online พบว่าเปอร์เซ็นนักเรียนที่เข้าเรียน ไม่ควรไปเทียบกับนักเรียน
ทั้งหมด ทำให้ผลที่ได้คือนักเรียนที่ติดต่อไม่ได้ กับนักเรียนที่ไม่เรียน ผลเท่ากันคือไม่ได้เรียน 
ผู้อำนวยการ  ชี้แจง  ข้อตระหนักของโรงเรียนในการเรียนการสอน Online  โรงเรียนคาดหวังไว้ 50:50  และ
โรงเรียนได้วางแผนไว้ สำหรับนักเรียนที่ติดต่อไม่ได้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีข้อมูลอยู่แล้ว 
ทำอย่างไรจะทำให้ดีที่สุดในช่วงทดลองเรียน และการคัดกรองนักเรียนจะต้องสืบทราบข้อมูลจากแหล่งที่มา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด   - ประเด็นทีน่่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ ประเด็นการเคลื่อนที่ของคน การสวมหน้ากาก
อนามัย ซึ่งถ้าใครไม่สวม ศาลไม่ยกฟ้อง ถ้ามีการตรวจจับสามารถดำเนินการปรับได้ทันที 

              -การบูรณาการ ในแต่ละข้ันตอนจะทำให้ทราบว่าต้องการบุคลากรจากส่วนไหนมาร่วม 
เช่น เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทหาร  และจะเข้ามาช่วยกันอย่างไร 
 
ประธานที่ประชุม   ขอมติที่ประชุมกรรมการลงความเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการจัดการสอนในวันที่ 
                       1 กรกฏาคม 2563 ในรูปแบบ On-site ตามรายละเอียดที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนอ 
 
มติที่ประชุม         เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
       
ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
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                                                        ลงชื่อ                                ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                  ( นายสนั่น   วงษ์ดี  ) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 
                                                       ลงชื่อ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               ( นายอุดร    ตันติสุนทร ) 
                                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                                 โรงเรียนผดุงปัญญา 
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