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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

ครั้งท่ี 3/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet ณ  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
ผู้มาประชุม 
1. นายสันติ  มุกดาสนิท    ประธานการประชุม 
2. นายมาโนช  ครอบครอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นางสาวสมปอง  พรามเอก   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นางสาวอภันตรี  ฉลอง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นายวรพจน์  กรณวงศ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นายสายัณห์  ศรีขวัญ   11. นางสัจจา  ช่างต่อ  
12. นางกุลธิดา  ถินกลั่น    13. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม    
14. นางสาวสุปรียา  อินองการ   15. นายชัยพัฒน์  ราญรอน    
16. นางสาวลลิตา  รสธรรม   17. นายวิศรุต  เลขการ     
18. นายอุเทน  บ ารุงนา    19. นายกฤษฎา นาหมื่น     
20. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์   21. นางนิตยา  อภิญ     
22. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   23. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง   
24. นางชนิดา  รื่นรมย์    25. นางสาวกุสมุา   จันทร์แก้ว    
26. นางสาวจิรนันท์   ช้ันชาติ   27. นางสาวอุมาพร  เช่ียวณรงค์กร   
28. นางสาวนันทพร  บญุประถม   29. นายนัฐพล  บญุสละ     
30. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   31. นางสาวรัตติยา  จันทคาม 
32. นายสุรเดช  สอนภักดิ์   33. นางดวงกมล  พรพลานามัย    
34. นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์   35. นางสายชล  ต่ายนิล     
36. นางวิลาสินี  อุดแก้ว            37. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ    
38. นางจุฑา  ทองหล่อ    39. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน    
40. นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา   41. นางสาวจารุวรรณ   จันทมัตตุการ   
42. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ   43. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์    
44. นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ  45. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   
46. นายคมกริช  ซอ้นบุญ   47. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรช่ัว    
48. นายนคร  สร้อยสน    49. นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ    
50. นางมัทนา  ครอบครอง   51. นายธีรพร  เอื้อเฟื้อ     
52. นางสาวอรพินทร์  มีกุญชร   53. นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล   
54. นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน   55. นายนิกร  คงอินทร์     
56. นางจุฑารัตน์  เกิดทอง   57. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์    

 



2 
  

58. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม   59. นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย    
60. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   61. นางปฏิมา  บุญล้อม     
62. นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์   63. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง    
64. นางอรวรรณ  นธีนาม   65. นายเอนก  จิณารักษ์     
66. นายรัชพล  เที่ยงด ี    67. นางสาวนิตติกา  ศิริยา    
68. นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว   69. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ   
70. นางศศธร  ทองจันทร์   71. นางชบา  เมืองค า     
72. นายศิริพงศ์   เงินบุคคล   73. นางสาวเพลนิจิตร  นาบุญ    
74. นางสาวกิ่งกาญจนา  สุวรรณโชต ิ  75. นายค านวน  วงศ์จันทร์    
76. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม   77. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา    
78. นายธนิต  มัชฌิมา    79. นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง    
80. นางฉัตรกมล  ศิริคช    81. นายโอฬาร  พาช่ืน     
82. นายสรายุทธ  อินทะศรี   83. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ    
84. นางสาวลาวัณย์  เอี่ยมจ ารัส   85. นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน    
86. นายสมนึก  โสมล    87. นางสาวสราลี  งามด ี    
88. นายชลิต  เสนาะสันต์   89. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ    
90. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   91. นางสาวเพ็ญภัค  ใจด ี    
92. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   93. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร   
94. นางสาวชนาธิป  เดชศรี   95. นางสาวเมธินี  พัดทอง    
96. นายวชิรวิชญ ์ แสนธิ    97. นางศิรัญญา  วงษ์ซิ้ม     
98. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล   99. Ms.Varsha Tryambak Borse   
100. Mr.Jayesh Kumar Chhari   101. Miss Loura May Cruz    
102. Miss Nolyn Grace E.Luciano  103. Miss Aloha Veibe M.Febian   
104. Miss Peng Xiau Yuan   105. Miss Liu Jian Qiao 
เริม่ประชุมเวลา   15.00 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 เรื่องเร่งด่วน มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ข้อ 3. มอบงานใหบุ้คลากรในสงักัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และสง่เสรมิให้ใช้
ระบบอินเตอรเ์น็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยให้บุคลากรเปิดเครือ่งมอืสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันท างาน วันเว้นวัน นั้น 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ทางโรงเรียนได้จัดตารางการท างาน
ของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อหมุนเวียน สลับวันท างาน วันเว้นวัน ให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาราชการ   
(08.30–16.30 น.) และนอกเวลาราชการกรณีที่จ าเป็น หากกรณีมงีานเร่งด่วน ต้องสามารถมารายงานตัวเพื่อ
ปฏิบัติงานได้ภายใน 1 ช่ัวโมง เป็นต้นไป จัดตารางในเบื้องต้น 14 วัน  
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม  
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 1.2 การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนทีมู่ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 มาตรการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ส่วนกลางจัดให้  

1. การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนทีมู่ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ และออกอากาศซ้ า (rerun) วันละ 2 รอบ วันเสาร์น ารายการวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
มาออกอากาศซ้ า (rerun) วันอาทิตย์น ารายการวันพฤหสับดี และวันศุกร์มาออกอากาศซ้ า (rerun) การรบัชม
ต้องค านึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่าการจัดการเรยีนการสอนทางไกลเป็นช่องทางสนบัสนุนเท่านั้น  
ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้ ทั้งหมด ทัง้นี้ โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตาม
ความเหมาะสม  

2. ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn from home) เลอืกชมได้ 7 ช่องทาง ไดแ้ก่  
1. ทีวีดิจิทัลช่อง 46 – 48  
2. ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band (จานทึบ) ช่อง 192 – 194  
3. ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 346 – 348  
4. www.dltv.ac.th (DLTV 7 – 9)  
5. Mobile Application : DLTV  
6. Youtube : www.youtube.com  
7. การเรียนรูผ้่าน www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform) 

  ในการนี้ ทางฝ่ายบรหิาร ฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษาจะ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปญัหาด้านการเรียน  
  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 

2563 ผ่านแอพพลิเคช่ัน Google Meet ณ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติ   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 ครูภาณุพงศ์ ลาภเกิน แจ้งว่านักเรียนสอบถามมายังครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลว่า สพฐ.
แจ้งว่าไม่ต้อง 

6.2 ครูวิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ เสนอว่าให้ท าประกาศของทางโรงเรียนช้ีแจงอย่างเป็นทางการเพื่อให้
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะถ้าฟังจากครูผู้สอนแต่ละวิชา อาจจะมีแนวความคิดที่
แตกต่างกัน ท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความสับสนได้ 
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6.3 ครูสรายุทธ อินทะศรี สอบถามว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 10 ห้องเรียน บางคนยังไม่ได้
เข้าเรียน เราจะมีเกณฑ์อย่างไร ฝ่ายบริหารแจ้งว่าให้นักเรียนเข้าเรียนเท่าที่ได้ และส าหรับนักเรียนคนใดที่ไม่
สะดวกในการเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ตามเวลาที่ก าหนด  

6.4 ผู้อ านวยการมอบหมายกลุม่บริหารวิชาการจัดตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลและทราบ
ถึงปัญหาของนักเรียนมีปัญหาด้านใดถึงไม่สามารถเรียนได้ 

6.5 ผู้อ านวยการมอบหมายให้ครูประจ าวิชาสรุปหลังการสอนออนไลน์และสรุปส่งทางแอพพลิเคช่ันไลน์ 
สรุปจากการประชุม ฝากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านติดตามข่าวสารทางแอพพลิเคช่ันไลน์ และ

แจ้งฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในสัปดาห์ถัดไป เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การเบิกเงินรายหัวของนักเรียน 
ท่ีประชุม:  ที่ประชุมรับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

ลงช่ือ    ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        ( นางสาวชนาธิป  เดชศรี ) 
 
 

ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ ) 
 
 

ลงช่ือ      ประธานการประชุม 
          ( นายสันติ  มุกดาสนิท )   

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 
 
 


