
 

 

 

 

 

 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเวยีงสระ 

ครั้งที่ ๒/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

ณ หองประชุมบัวบุญนุสรณ อาคาร ๕ โรงเรยีนเวียงสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรยีนเวียงสระ 
ครั้งที่ ๒ / 2565 

วันพฤหัสบด ีที่ 2๔ เดือนกุมพาพันธ พ.ศ. 2565  
 ณ หองประชุมบัวบุญนุสรณ อาคาร ๕ โรงเรียนเวียงสระ 

       วันนี้มีผูมาประชุม  15 คน 
 

1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 

2. นายสถิตย นิลสวัสด์ิ        ผูทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ จินา       ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายปญญา คงปาน        ผูทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักด์ิ นวลแกว   ผูทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ  ต้ิวตง   ผูทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรงุศักด์ิ  คำปรีชา   ผูทรงคุณวุฒิ  
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผูแทนผูปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ จินา        ผูแทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผูแทนศิษยเกา 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผูแทนองคกรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแกว  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
14. นายอุทิพย สมบูรณ        ผูแทนองคกรศาสนา 
15.นางสาววรรณี  แกวศิริ  เลขานุการ/ผูอำนวยการโรงเรยีนเวียงสระ 

        ผูไมมาประชุม  - คน 

        ผูเขารวมประชุม  ๖ คน 
1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ 
2. นายณัฎฐชัย รักแกว 
๓. นายเกียรติศักด์ิ ภักดี 
๔. นายจตพุล โฉมยงค 
๕. นางวราภรณ จินา 
๖. นางสิเรมอร  ศรีแสง 
 
เริ่มประชุมเวลา          13.00 น 
นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ  ทำหนาท่ีประธานในการประชุม 
 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1.1 โรงเรียนเวียงสระไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานตั้งแต              

วันที่ 23 กรกฎาคม 2654 

1.2 วันเสารและอาทิตยที ่ 26-27 กุมภาพันธ 2565 โรงเรียนเวียงสระแตงตั ้งคณะทำงาน

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-net) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ปการศึกษา 

2564 ประจำศูนยสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใชโรงเรียนเวียงสระเปนสนามสอบ ใชกรรมการคุมสอบ

จำนวน 54 คน กรรมการคุมสอบสำรองจำนวน 3 คน อาคาร 3 และ 4 จำนวน 27 หอง 

1.3 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน เร ื ่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปงบประมาณ                 

พ.ศ. 2564-2565 ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมุงมั่นการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให

เปน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานความปลอดภัย 2) ดานโอกาส                           

3) ดานคุณภาพ และ 4) ดานประสิทธิภาพ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  

เรื่อง นโยบายและจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเปนการตอยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน “วิถีอนาคต              

วิถีคุณภาพ” โดยยังเนนการกำหนดจุดเนนท่ีสำคัญตอการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 9 ขอ นั้น 

 เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนำไปสูการ

ปฏิบัติติท้ังหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหปรสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง สอดคลอง

ตามประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับและแผนระดับตางๆของประเทศ จึงกำหนด

จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณพ.ศ.2565 ดังนี้ 

  
จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณพ.ศ.2565 
  1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด
19 โดยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) .
ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครยีดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
  2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาถึงโอกส
ทางการศึกษาและปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็ก
พิการที่คนพบจากการปกหมดุบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 
  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียขนรูทางประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 



  5. จัดการอบรมครโูดยใชพ้ืนที่เปนฐาน พรอมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนอยาง
มีประสิทธิภาพ และการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออมเพื่อแกไขปญหา
หนี้สินครู 
  6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมและ

มีปฎิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวีดและ

ประเมนิผลในชั้นเรยีนเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูและสมรรถนะของผูเรียนทุกรดับ 

  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่สูง หางไกล 

และถิ่นทุรกันดาร 

  8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 

  9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นที่เปนฐาน

เพื่อสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลใหกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสำหรบัสถานศกึษา 

1.4 โรงเรียนเวียงสระดำเนินการมอบเงินใหนักเรียนในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาจัดการ

เรียนการสอน (ปจจัยพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน

นักเรียน 143 คน จำนวนเงินที่ไดรับการจัดสรรคนละ 1,500 บาท รวมจำนวนเงนิ 214,500 บาท 

1.5  จากมติที่ประชุมเมื่อ 20 มกราคม 2565 เห็นชอบใหตัดแตงกิ่งตนอโศกน้ำ จำนวน 12 ตน 

โดยใชรถขุดใหติดราก หอสเลนและอนุบาลรดน้ำ พรวนดินใสปุยจนตนไมแตกยอด นำลงปลูกในหลุมที่ขุด

เตรียมไว ขณะนี้ไดอยูในขั้นดำเนนิการอนุบาลรดน้ำ พรวนดินใสปุยเปนระยะ 1 เดือน ตนไมทุกตนเจริญเติบโต

ปกตดิี                 ไมเหี่ยวแหงหรือตาย 

1.6 ดวยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จังหวัด            

สุราษฎรธานี มีมติเห็นชอบแผนการรับนักเรียนปการศึกษา 2565 เรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมครั ้งที่ 

2/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 รายละเอียดดังแนบ 

1.7 สถิติการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โรงเรียนเวียงสระ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง                  

ปการศึกษา 2565 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองโครงการ MEP จำนวนแผนรับ 30 คน นักเรียนสมัครในเขตพื้นท่ี

บริการจำนวน 34 คน นอกเขตพ้ืนที่บริการจำนวน 8 คน รวม 42 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองโครงการ GIFTED จำนวนแผนรับ 35 คน นักเรียนม.3 เดิม

จำนวน 39 คน นักเรียนม.3 ใหมจำนวน 3 คน รวม 42 คน 

ทั้งนี้จะมีการสอบคัดเลือกอีกครั้งตามกำหนดการ 

มติที่ประชุม : มติรับรอง 

 

 



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรยีนเวียงสระ 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  
 ณ หองประชุมบัวบุญนุสรณ อาคาร ๕ โรงเรียนเวียงสระ 

       วันนี้มีผูมาประชุม  15 คน 
1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 

2. นายสถิตย นิลสวัสด์ิ        ผูทรงคุณวฒุิ 
3. ดร.ปรเมษฐ จินา       ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายปญญา คงปาน        ผูทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักด์ิ  นวลแกว   ผูทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ  ต้ิวตง   ผูทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรงุศักด์ิ  คำปรีชา   ผูทรงคุณวุฒ ิ 
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผูแทนผูปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ จินา        ผูแทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผูแทนศิษยเกา 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผูแทนองคกรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแกว  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
14. นายอุทิพย สมบูรณ        ผูแทนองคกรศาสนา 
15.นางสาววรรณี  แกวศิริ  เลขานุการ/ผูอำนวยการโรงเรยีนเวียงสระ 

        ผูไมมาประชุม  - คน 

        ผูเขารวมประชุม  2 คน 
1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ 
2. นางสเิรมอร ศรีแสง 

        เริ่มประชุมเวลา          13.00 น. 

        นายโชคชัย  เวียงวีระชาต ิ ทำหนาท่ีประธาน 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 



- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรยีนเวียงสระ 
ครั้งที่ 6 / 2564 

วัน ศุกร ที่ 24 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 ณ หองประชุมบัวบุญนุสรณ อาคาร ๕ โรงเรียนเวียงสระ 

วันน้ีมีผูมาประชุม  ๑5 คน 
1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 

2. นายสถิตย นิลสวัสด์ิ        ผูทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ จินา       ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายปญญา คงปาน        ผูทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักด์ิ  นวลแกว   ผูทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ  ต้ิวตง   ผูทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรงุศักด์ิ  คำปรีชา   ผูทรงคุณวุฒ ิ 
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผูแทนผูปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ จินา        ผูแทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผูแทนศิษยเกา 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผูแทนองคกรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแกว  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
14. นายอุทิพย สมบูรณ        ผูแทนองคกรศาสนา 
15.นางสาววรรณี  แกวศิริ  เลขานุการ/ผูอำนวยการโรงเรยีนเวียงสระ 
ผูไมมาประชุม  - คน 
ผูเขารวมประชุม  3 คน 
1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ 
2. นายเกียรติศักด์ิ  ภักดี 
3. นางสเิรมอร  ศรีแสง 

เริ่มประชุมเวลา  13.๐๐ น. 

นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ   ทำหนาท่ีประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 



1.1 แผนการเตรียมการเปดภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียนโรงเรยีนสรางเคร่ืองมือประเมินตนเองในระบบ Thai 

Stop Covid Plus (TSC+) ประกอบดวย 6 มิต ิ44 ขอ 

มติที่ประชุม : มติท่ีประชุมรับทราบแผนการเตรียมการเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแลว และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แลว 
  - ไมมี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา ปการศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงสระไดเสนอโครงการระดมทุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา 2565 โดยยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงนิคาบำรุง

การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 รายละเอียดดัง

แนบ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบใหมีการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปการศึกษา 2565 

4.2 โรงเรียนมีความประสงคขอสงวนอัตรากำลังทดแทนตำแหนงวางขาราชการครูขอยายและขอ

ลาออก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1.นางสาววาสนา  อินทกรูด  เลขที่ตำแหนง 107428  ขอสงวนตำแหนงโดยการรับยายวิชาเอก 

ศิลปกรรม    

2.นางสาววิชชุตา  เตาวโต   เลขที่ตำแหนง 116024   ขอสงวนตำแหนงโดยการรับยายวิชาเอก 

สังคมศึกษา 

3.นางธารทิพย  บัวสวัสดิ์    เลขที่ตำแหนง 57020     ขอสงวนตำแหนงโดยการรับยายวิชาเอก 

ภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการขอสงวนตำแหนงโดยการรับยายวิชาเอกตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอื่นๆ 
- ไมมี 



เลิกประชุม เวลา ๑5.๐๐ น.  
                                                  ลงชื่อ  ผูบันทึกการประชุม 
                                                               (นางสเิรมอร  ศรีแสง) 

 
     ลงช่ือ          ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                        (นางสาววรรณี  แกวศิร)ิ 
 

ลงช่ือ         ผูรบัรองรายงานการประชุม 
                                                           (นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่องการประชุมครั้งที่แลว และ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แลว 
  - ไมมี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี 

   
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

4.1 ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ไดพิจารณากำหนดตำแหนง

โดยการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาไปกำหนดใหมเปนสายงาน

สอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากสายงานสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาต่ำ

กวาเกณฑที่ก.ค.ศ.กำหนดจำนวน 5 อัตรา 

 ในการนี้โรงเรียนเวียงสระมีครูโอนไปวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 1 ตำแหนงคือ วาที่รอยตรหีญิงประภา

ภรณ จันพลโท เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการใชตำแหนงวางดังกลาว 

โรงเรียนมีความจำเปนตองการวิชาเอกดังกลาว คือ 

ที่ ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง ยนืยันความตองการวิชาเอก หมายเหตุ 
1 ครูผูสอน 28273 อตุสาหกรรมศิลป - 

 

เพ่ือยืนยันตามความตองการวิชาเอกตำแหนงวางตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

ตอไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบใหมีการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเปน

อัตราวางที ่เกิดจากพิจารณากำหนดตำแหนงโดยการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไปกำหนดใหมเปนสายงานสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มี



อัตรากำลังสายงานสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา ต่ำกวาเกณฑที ่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื ่อใหการจัดสรร

บุคลากรเพียงพอกับสถานศกึษาตอไป 

 4.2 เรื่องการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2565 ในการนี้  มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคขอยายมา

ดำรงตำแหนงในโรงเรยีนเวียงสระ จำนวน 28 ราย ดังนี้ 

 

บัญชีรายชื่อการพิจารณายายขาราชการครูฯท่ีประสงคขอยายไปดำรงตำแหนงในโรงเรียนโรงเรียนเวียงสระ 

ลำดับที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒิ วิชาเอก โรงเรียนท่ีประสงคขอยาย หมายเหตุ 

1 นายสหรัตน  กุฏอินทร ม ั ธ ย ม ว ั ด ศ รี
จ ันทรประดิษฐ 
ใ นพระบรมรา
ชานุเคราะห 

   ศษ.บ. คอมพิวเตอร
ศึกษา 

1. พุนพินพิทยาคม 
2. สุราษฎรธานี 2 
3. เวียงสระ 
4. เคียนซาพิทยาคม 
5. ไชยาวิทยา 

 

2 นางณฐักฤตา   ชูเจริญวงศ บางสวรรค
วิทยาคม/       

สพม.สฎชพ 
 

กศ.บ. 
 

    ค.ม. 

การวัดและ
ประเมนิผล 
การบริหาร
การศึกษา 

1. พรุพีพิทยาคม 
2. เวียงสระ 
3. บานนาสาร 

 

3 นางโสรญา  รอดเจริญ พนมศึกษา/      
สพม.สฎชพ 

   กศ.บ. คณิตศาสตร 1. บานนาสาร 
2. เวียงสระ 
3. พรุพีพิทยาคม 
4. บานนาวิทยาคม 

 

4 นางสาววิรมณ  ดุลยะศิริ น า ส ั ก ว ิ ท ย า / /
สพม.สฎชพ 

วท.บ. 
ค.ม. 

สถิติศาสตร 
คณิตศาสตร
ศึกษา 

1. สุราษฎรธาน ี
2. สุราษฎรธานี 2 
3. เวียงสระ 
4 .  ใดๆใน สพม.สฎชพ    
หางจากท่ีพัก 50 กม. 

 

5 นางสาววันวิสาข  สืบ ทีปราษฎรพิทยา//
สพม.สฎชพ 

   ค.บ. ศิลปกรรม 1. เวียงสระ 
2. ควนสุบรรณวิทยา 
3. บานนาวิทยาคม 
4. คลองฉนวนวิทยา 
5. ใดๆใน อ.เว ียงสระ/  อ.
บานนาสาร/อ.บานนาเดิม/อ.
เมืองสุราษฎรธานี 

 

6 นางสาวสุธิดา       ขวัญพงุน มาบยางพร
วิทยาคม/ 

ค.บ. ศิลปศึกษา 1. ปะทิววิทยา 
2. เวียงสระ 

 



สพม.ชบรย 3. สวนศรีวิทยา 
4. ทุงตะโกวิทยา 
ใดๆใน สพม.สฎชพ 

7 นางสาวอัญจิมา    เพชรนอย 
 
 
 
 

ไชยาวิทยา/ 
สพม.สฎชพ 

ค.บ. ศิลปกรรม 1. เวียงสระ 
2. พรุพีพิทยาคม 
3. พระแสงวิทยา 
4. ใดๆใน อ.เวียงสระ 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนท่ีประสงคขอยาย หมายเหตุ 

8 นางสาวจิรฏัฐ  แกวกูล มัธยมวัดเบญ   
จมบพิตร/ 
สพม.กท 1 

บธ.บ 
 

กศ.ม. 

การเงินและ
การธนาคาร 
การศึกษา

ผูใหญ 

1. สุราษฎรพิทยา 
2. เวียงสระ 
3. สุราษฎรธาน ี
4. พระแสงวิทยา 
5. ใด.ใน อ.เมือง/           
อ.พระแสง 

 

9 นางสาวมาศสุภา     ชุมพล ไชยาวิทยา/   
สพม.สฎชพ 

วท.บ. เคมี 1. สุราษฎรธาน ี
2. เวียงสระ 

 

10 นางสาวอรชา        แกวบุญช ู ฉลองรัฐราษฎร
อุทิศ/สพม.นศ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

 

เคมี 
การบริหาร
การศึกษา 

1. เวียงสระ 
 

 

11 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง มัธยมวิภาวดี/สพ
ม.สฎชพ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร-
ฟสิกส 

1. เวียงสระ 
 

 

12 นางสาวจิตราภรณ  วรรณโชติ วดับานสอง/
สพป.สฎ.3 

ค.บ. ภาษาไทย 1. เวียงสระ 
 

 

13 นางสาวปยนุช  หนูนุช คลองหิน 
พิทยาคม/ 
สพม.ตงกบ 

ศศ.บ. ภาษาไทย 1. บานนาสาร 
2. บานนาวิทยาคม 
3. เคียนซาพิทยาคม 
4. เวียงสระ 

 

14 นางสาวขวัญนรี     รินเกลื่อน เกาะพะงัน
ศึกษา/ 

สพม.สฏชพ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1. เวียงสระ 
2. บานนาสาร 
3. สุราษฎรพิทยา  
4.กาญจนดิษฐ 

 



5. ใดๆใน อ.เมือง/         
อ.กาญจนดิษฐ 

15 นางสาวกนกวรรณ  จันทรชิต เขาทะลุ 
พิทยาคม/ 
สพม.สฎชพ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1. ปากแพรกวิทยาคม 
2. เวียงสระ 
3. บานนาสาร 
4. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สฎ. 
 
 
 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนท่ีประสงคขอยาย หมาย
เหตุ 

16 นายเสกสรรค       ญานรักษ บานหาดงาม/
สพป.สฎ. 1 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1. บานนาสาร 
2. เวียงสระ 
3. ปากแพรกวิทยาคม 
4. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สฎ. 
5. ใดๆใน อ.ชัยบุร/ีอ.
เมือง/อ.พระแสง/          
อ.เวียงสระ 

 

17 นายวีระวุฒิ     วชิัยนราพงศ ทัพราชวิทยา/
สพม.สก 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหาร
การศึกษา 

1. บานนาสาร 
2. เวียงสระ 
3. ใดๆใน อ.บานนาสาร/    
อ.เวียงสระ 

 

18 นางเสาวลักษณ       รัสปะ พระแสงวิทยา/
สพม.สฎชพ 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. บานนาสาร 
2. พรุพีพิทยาคม 
3. เวียงสระ 
4. ควนสุบรรณวิทยา 
5. บานนาวิทยาคม 

 

19 นางสาวฤทัยรัตน  ทองนวน เกาะสมุย/ 
สพม.สฎชพ 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. สุราษฎรพิทยา 2 
2. เวียงสระ 
3. บานตาขุนวิทยา 
4. บานนาสาร 
5. ใดๆใน อ.เมือง/อ.
พุนพิน/ อ.ไชยา/            
อ.กาญจนดิษฐ/อ.ดอนสัก 

 



20 นางสุภาวรรณ     หวานแกว เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สฎ./

สพม.สฎชพ 

ศศ.บ. ปรัชญาและ
ศาสนา 

1. เวียงสระ 
2. พระแสงวิทยา 
3. สุราษฎรธาน ี
4. บานนาสาร 
5. เคียนซาพิทยาคม 

 

21 นางสาวเกษร  ชูศรี ไชยาวิทยา/   
สพม.สฎชพ 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

 

1. เวียงสระ 
2. บางสวรรควิทยาคม 
3. พระแสงวิทยา 
4. ชัยบุรีพิทยา 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนท่ีประสงคขอยาย หมาย
เหตุ 

 

22 นายสุระชัย  ศรีเมือง เกาะสมุย/      
สพม.สฎชพ 

พธ.บ. 
ศษ.ม. 

ปรัชญา 
การบริหาร
การศึกษา 

 

1. เวียงสระ 
2. สุราษฎรพิทยา 2 
3. บานนาสาร 
4. สุราษฎรธานี 2 

 

23 นายวิทยา  พรหมแกว สตรีภูเก็ต/    
สพม.พงภกรน 

ศศ.บ. รัฐศาสตร 1. เวียงสระ 
2. บานตาขุนวิทยา 
3. เมืองสุราษฎรธานี 
4. พุนพินพิทยาคม 
5. ใด.ในสังกัด สพม.สฎชพ       
(จ.สุราษฎรธานี) 

 

24 นางสาวชอผกา      แกวนิล สุวรรณพลับพลา
พิทยาคม/     
สพม.กท 1 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. เวียงสระ 
2. บานตาขุนวิทยา 
3. เคียนซาพิทยาคบม 
4. บานนาสาร 
5. ใดๆใน อ.พระแสง/     
อ.ทาชนะ/อ.พนม อ.ชัยบุร/ี      
อ.เมืองสุราษฎรธานี 

 



25 นางสาวพรรณทิวา  ฉัตรภูมิ หัวหิน/สพม.ปข ค.บ. สังคมศึกษา 1. พุนพินพิทยาคม 
2. เวียงสระ 
3. สวีวิทยา 
4. ไชยาวิทยา 
5. ใด.ในเขต อ.เมือง               
จ. สุราษฎรธานี 

 

26 นายศรัณย  สงนุย เกาะโพธิ์ถวยงาม
วิทยา/ 

สพม.ชบรย 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
วิทยาการ
ทางการ

ศึกษาและ
การจัดการ

เรียนรู 

1. เวียงสระ 
2. สุราษฎรธานี  
3. สุราษฎรธานี 2 
4. บานนาสาร 
5. ใดๆในอ.เมืองสุราษฎร
ธานี/  อ.บานนาเดิม/      
อ.บานนาสาร/ อ.เวียงสระ/ 
อ.พระแสง 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนท่ีประสงคขอยาย หมาย
เหตุ 

27 นายณัฐวุฒิ  มณีแดง 
 
 
 
 
 
 

วัดสุวรรรคีรีวงก/
สพป.ภูเก็ต 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. เวียงสระ 
2. บานตาขุนวิทยา 
3. เมืองสุราษฎรธานี 
4. สุราษฎรธานี 2 
5. ใด.ในเขต  
อ.เมืองสุราษฎรธานี 

 

28 นายธีรพล  แกวรักษ พรุพีพิทยาคม/
สพม.สฎชพ 

ศศ.บ. ดนตรี 1. เวียงสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานความเห็นคณะกรรมการสถานศกึษา 

เพื่อประกอบการพิจารณายายขาราชการครูฯท่ีประสงคขอยายไปดำรงตำแหนงในโรงเรียนเวียงสระ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธาน ีชุมพร ประจำป 2565   

ลำดับ

ที ่
ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน/สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก 

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หมาย

เหตุ ไมขัดของ ขัดของ 

1 นายสหรัตน  กุฏอินทร มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ในพระบรมราชานุเคราะห คอมพิวเตอรศึกษา       

2 นางณัฐกฤตา  ชูเจริญวงศ บางสวรรควิทยาคม/สพม.สฎชพ การวดัและประเมินผล       

3 นางโสรญา  รอดเจริญ พนมศึกษา/สพม.สฎชพ คณิตศาสตร       

4 นางสาววิรมณ  ดุลยะศิริ นาสักวิทยา/สพม.สฎชพ 

สถิติศาสตร/

คณิตศาสตรศกึษา 

  

    

5 นางสาววันวิสาข  สบื ทีปราษฎรพิทยา/สพม.สฎชพ ศิลปกรรม       

6 นางสาวสุธิดา  ขวัญพงุน มาบยางพรวทิยาคม/สพม.ชบรย ศิลปศึกษา       

7 นางสาวอัญจิมา  เพชรนอย ไชยาวทิยา/สพม.สฎชพ ศิลปกรรม       

8 นางสาวจิรัฏฐ  แกวกูล มัธยมวัดเบญจมบพิตร/สพม.กท 1 การเงนิและการธนาคาร       

9 นางสาวมาศสุภา  ชุมพล ไชยาวทิยา/สพม.สฎชพ เคม ี       

10 นางสาวอรชา  แกวบุญชู ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ/สพม.นศ เคม ี       

11 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง มัธยมวิภาวดี/สพม.สฎชพ วิทยาศาสตร-ฟสิกส       

12 นางสาวจิตราภรณ  วรรณโชต ิ วัดบานสอง/สพป.สรุาษฎรธาน ีเขต 3 ภาษาไทย       

13 นางสาวปยนุช  หนูนุช คลองหินพิทยาคม/สพม.ตงกบ ภาษาไทย       

 



ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน/สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก 

ความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
หมาย

เหต ุ
ไมขัดของ ขัดของ 

14 นางสาวขวัญนร ี รินเกลื่อน เกาะพะงนัศึกษา/สพม.สฏชพ ภาษาอังกฤษ       

15 นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต เขาทะลุพิทยาคม/สพม.สฎชพ ภาษาอังกฤษ     

16 นายเสกสรรค  ญานรักษ บานหาดงาม/สพป.สุราษฎรธาน ีเขต 1 ภาษาอังกฤษ     

17 นายวีระวุฒ ิ วิชัยนราพงศ ทัพราชวิทยา/สพม.สก ภาษาอังกฤษ     

18 นางเสาวลักษณ  รัสปะ พระแสงวิทยา/สพม.สฎชพ สังคมศึกษา     

19 นางสาวฤทัยรัตน  ทองนวน เกาะสมุย/สพม.สฎชพ สังคมศึกษา     

20 นางสุภาวรรณ  หวานแกว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ./สพม.สฎชพ ปรัชญาและศาสนา     

21 นางสาวเกษร  ชูศร ี ไชยาวิทยา/สพม.สฎชพ สังคมศึกษา     

22 นายสุระชัย  ศรีเมือง เกาะสมุย/สพม.สฎชพ ปรัชญา     

23 นายวิทยา  พรหมแกว สตรีภูเก็ต/สพม.พงภกรน รัฐศาสตร     

24 นางสาวชอผกา  แกวนิล สุวรรณพลับพลาพิทยาคม/สพม.กท 1 สังคมศึกษา     

25 นางสาวพรรณทิวา  ฉัตรภูมิ หัวหิน/สพม.ปข สังคมศึกษา     

26 นายศรัณย  สงนุย เกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา/สพม.ชบรย สังคมศึกษา     

27 นายณัฐวุฒ ิ มณีแดง วัดสุวรรรครีีวงก/สพป.ภูเก็ต เวียงสระ     

28 นายธีรพล  แกวรักษ พรุพีพิทยาคม/สพม.สฎชพ ดนตร ี     



มติท่ีประชุม : เห็นชอบให 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไมมี 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.  

                                                  ลงชื่อ  ผูบันทึกการประชุม 

                                                                    (นางสเิรมอร  ศรีแสง) 

 

ลงช่ือ        กรรมการและเลขานุการ 

      (นางสาววรรณี  แกวศิริ) 

 

ลงช่ือ         ผูรบัรองรายงานการประชุม 

(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่องการประชุมครั้งที่แลว และ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แลว 
  - ไมมี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 


