
 
 

 

 

 

 

 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเวียงสระ 

ครั้งที่ 3/2565 

วัน อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมบัวบญุนุสรณ ์อาคาร ๕ โรงเรียนเวยีงสระ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเวียงสระ 
ครั้งท่ี 3/2565 

วัน อังคาร ท่ี 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์ อาคารเรียน5 โรงเรยีนเวียงสระ  

 
วันนี้มีผู้มาประชุม 15 คน 
 

1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสถิตย์ นิลสวัสด์ิ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์  ต้ิวต้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรุงศักดิ์  คำปรีชา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ์ จินา        ผู้แทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแก้ว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. นายอุทิพย์ สมบูรณ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15. นางสาววรรณี  แก้วศิริ  เลขานุการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

ผู้ไม่มาประชุม  - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  3 คน 
1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
2. นายณัฎฐชัย รักแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
๓. นายจตุพล โฉมยงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

 

เร่ิมประชุมเวลา          09.00 น. 

นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ  ประธานกรรมการสถานศึกษาทำหน้าที่ประธานในการประชุมกล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเวียงสระ 
ครั้งท่ี ๒ / 2565 

วัน อังคาร ท่ี 2๔ เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์ อาคารเรียน 5 โรงเรยีนเวียงสระ 

 
วันนี้มีผู้มาประชุม 15 คน 

1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสถิตย์ นิลสวัสด์ิ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์  ต้ิวต้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรุงศักดิ์  คำปรีชา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ์ จินา        ผู้แทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแก้ว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. นายอุทิพย์ สมบูรณ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15.นางสาววรรณี  แก้วศิริ  เลขานุการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

ผู้ไม่มาประชุม  - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  3 คน 
1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ  
2. นายณัฎฐชัย รักแก้ว   
๓. นายจตุพล โฉมยงค์   

 เร่ิมประชุมเวลา          13.00 น. 

 นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ  ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 

 



ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 โรงเรียนเวียงสระได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานตั้งแต่              
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2654 
 

1.2 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเวียงสระแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ประจำศูนย์
สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้โรงเรียนเวียงสระเป็นสนามสอบ ใช้กรรมการคุมสอบจำนวน 54 คน กรรมการคุม
สอบสำรองจำนวน 3 คน อาคาร 3 และ 4 จำนวน 27 ห้อง 

 

1.3 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565 ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ           
4) ด้านประสิทธิภาพ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” โดยยังเน้นการกำหนด
จุดเน้นท่ีสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 9 ข้อ นั้น 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การ
ปฏิบัติติทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปรสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อ เนื่อง สอดคล้อง
ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับและแผนระดับต่างๆของประเทศ จึงกำหนด
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ดังนี้ 
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) .ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกสทางการศึกษา
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู้ระบบการศึกษา 
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรีย
ขนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
 5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื ้นที ่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 



 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฎสัิมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวีดและประเมินผลในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกรดับ 
 7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู ่ในพื้นที่สูง ห่างไกล แ ละถิ่น
ทุรกันดาร 
 8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแ ละ
สำหรับสถานศึกษา 
 

1.4 โรงเรียนเวียงสระดำเนินการมอบเงินให้นักเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 143 คน 
จำนวนเงินท่ีได้รับการจัดสรรคนละ 1,500 บาท รวมจำนวนเงิน 214,500 บาท 

 

1.5  จากมติท่ีประชุมเม่ือ 20 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ตัดแต่งกิ่งต้นอโศกน้ำ จำนวน 12 ต้น โดยใช้
รถขุดให้ติดราก ห่อสเลนและอนุบาลรดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยจนต้นไม้แตกยอด นำลงปลูกในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ 
ขณะนี้ได้อยู่ในขั้นดำเนินการอนุบาลรดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยเป็นระยะ 1 เดือน ต้นไม้ทุกต้นเจริญเติบโตปกติดีไม่
เห่ียวแห้งหรือตาย 

 

1.6 ด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด            
สุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื ่อคราวประชุมครั ้งท่ี 
2/2565 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ 

 

1.7 สถิติการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเวียงสระ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง                  
ปีการศึกษา 2565 วันท่ี 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้องโครงการ MEP จำนวนแผนรับ 30 คน นักเรียนสมัครในเขตพื้นที่บริการ
จำนวน 34 คน นอกเขตพื้นท่ีบริการจำนวน 8 คน รวม 42 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องโครงการ GIFTED จำนวนแผนรับ 35 คน นักเรียนม.3 เดิมจำนวน 39 คน 
นักเรียนม.3 ใหม่จำนวน 3 คน รวม 42 คน 

ท้ังนี้จะมีการสอบคัดเลือกอีกครั้งตามกำหนดการ 

มติที่ประชุม : มติรับรอง 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1 / 2565 วันพฤหัสบดี ท่ี 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องการประชุมคร้ังที่แล้ว และ เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  - ไม่มี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
- ไม่มี 

   
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้พิจารณากำหนดตำแหน่งโดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปกำหนดใหม่เป็นสายงานสอน
หรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากสายงานสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์
ท่ีก.ค.ศ.กำหนดจำนวน 5 อัตรา 

 ในการนี้โรงเรียนเวียงสระมีครูโอนไปวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 1 ตำแหน่งคือ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงประภา
ภรณ์ จันพลโท เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว โรงเรียนมี
ความจำเป็นต้องการวิชาเอกดังกล่าว คือ 

ท่ี ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ยืนยันความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
1 ครูผู้สอน 28273 อุตสาหกรรมศิลป์ - 

 เพื่อยืนยันตามความต้องการวิชาเอกตำแหน่งว่างต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ต่อไป 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็นอัตรา
ว่างที่เกิดจากพิจารณากำหนดตำแหน่งโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาไปกำหนดใหม่เป็นสายงานสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานสอน
หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื่อให้การจัดสรรบุคลากรเพียงพอกับสถานศึกษา
ต่อไป 

 4.2 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ในการนี้  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอย้ายมาดำรง
ตำแหน่งในโรงเรียนเวียงสระ จำนวน 28 ราย ดังนี้ 

 

 

 



บัญชีรายชื่อการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนโรงเรียนเวียงสระ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนที่ประสงค์ขอย้าย หมายเหตุ 

1 นายสหรัตน์ กุฏอินทร์ ม ั ธ ย ม ว ั ด ศ รี
จ ันทร ์ประดิษฐ์ 
ในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ 

   ศษ.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

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

 

2 นางณัฐกฤตา ชูเจริญวงศ์ บางสวรรค์
วิทยาคม/       

สพม.สฎชพ 
 

กศ.บ. 
 

    ค.ม. 

การวัดและ
ประเมินผล 
การบริหาร
การศึกษา 

1. พรุพีพิทยาคม 
2. เวียงสระ 
3. บ้านนาสาร 

 

3 นางโสรญา รอดเจริญ พนมศึกษา/      
สพม.สฎชพ 

   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 1. บ้านนาสาร 
2. เวียงสระ 
3. พรุพีพิทยาคม 
4. บ้านนาวิทยาคม 

 

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

วท.บ. 
ค.ม. 

สถิติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์
ศึกษา 

1. สุราษฎร์ธานี 
2. สุราษฎร์ธานี 2 
3. เวียงสระ 
4. ใดๆใน  สพม .สฎชพ    
ห่างจากท่ีพัก 50 กม. 

 

5 นางสาววันวิสาข์ สืบ ทีปราษฎร์พิทยา//
สพม.สฎชพ 

   ค.บ. ศิลปกรรม 1. เวียงสระ 
2. ควนสุบรรณวิทยา 
3. บ้านนาวิทยาคม 
4. คลองฉนวนวิทยา 
5. ใดๆ ใน อ.เวียงสระ/ 
อ.บ้านนาสาร/อ.บ้านนาเดิม/
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

 

6 นางสาวสุธิดา ขวัญพงุ้น มาบยางพร
วิทยาคม/ 
สพม.ชบรย 

ค.บ. ศิลปศึกษา 1. ปะทิววิทยา 
2. เวียงสระ 
3. สวนศรีวิทยา 
4. ทุ่งตะโกวิทยา 
ใดๆใน สพม.สฎชพ 

 

7 นางสาวอัญจิมา เพชรน้อย 
 

ไชยาวิทยา/ 
สพม.สฎชพ 

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

 
 
 
 

8 นางสาวจิรัฏฐ์  แก้วกูล มัธยมวัดเบญ   
จมบพิตร/ 
สพม.กท 1 

บธ.บ 
 

กศ.ม. 

การเงินและ
การธนาคาร 

1. สุราษฎร์พิทยา 
2. เวียงสระ 
3. สุราษฎร์ธานี 

 



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนที่ประสงค์ขอย้าย หมายเหตุ 

การศึกษา
ผู้ใหญ่ 

4. พระแสงวิทยา 
5. ใดๆใน อ.เมือง/           
อ.พระแสง 

9 นางสาวมาศสุภา  ชุมพล ไชยาวิทยา/   
สพม.สฎชพ 

วท.บ. เคมี 1. สุราษฎร์ธานี 
2. เวียงสระ 

 

10 นางสาวอรชา แก้วบุญชู ฉลองรัฐราษฎร์
อุทิศ/สพม.นศ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

 

เคมี 
การบริหาร
การศึกษา 

1. เวียงสระ 
 

 

11 นายปฏิพัทธ ศรีแสง มัธยมวิภาวดี/สพ
ม.สฎชพ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์ 

1. เวียงสระ 
 

 

12 นางสาวจิตราภรณ์ วรรณ
โชติ 

วัดบ้านส้อง/
สพป.สฎ.3 

ค.บ. ภาษาไทย 1. เวียงสระ 
 

 

13 นางสาวปิยนุช หนูนุช คลองหิน 
พิทยาคม/ 
สพม.ตงกบ 

ศศ.บ. ภาษาไทย 1. บ้านนาสาร 
2. บ้านนาวิทยาคม 
3. เคียนซาพิทยาคม 
4. เวียงสระ 

 

14 นางสาวขวัญนรี รินเกล่ือน เกาะพะงนั
ศึกษา/ 

สพม.สฏชพ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1. เวียงสระ 
2. บ้านนาสาร 
3. สุราษฎร์พิทยา  
4.กาญจนดิษฐ์ 
5. ใดๆใน อ.เมือง/         
อ.กาญจนดิษฐ์ 

 

15 นางสาวกนกวรรณ จันทร
ชิต 

เขาทะลุ 
พิทยาคม/ 
สพม.สฎชพ 

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

 

16 นายเสกสรรค์  ญานรักษ์ บ้านหาดงาม/
สพป.สฎ. 1 

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

 



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนที่ประสงค์ขอย้าย หมายเหตุ 

17 นายวีระวฒุิ วิชัยนราพงศ์ ทัพราชวิทยา/
สพม.สก 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหาร
การศึกษา 

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

 

18 นางเสาวลักษณ์ รัสปะ พระแสงวิทยา/
สพม.สฎชพ 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. บ้านนาสาร 
2. พรุพีพิทยาคม 
3. เวียงสระ 
4. ควนสุบรรณวิทยา 
5. บ้านนาวิทยาคม 

 

19 นางสาวฤทัยรัตน์               
ทองนวน 

เกาะสมุย/ 
สพม.สฎชพ 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. สุราษฎร์พิทยา 2 
2. เวียงสระ 
3. บ้านตาขุนวิทยา 
4. บ้านนาสาร 
5. ใดๆใน อ.เมือง/อ.
พุนพิน/อ.ไชยา/            
อ.กาญจนดิษฐ์/อ.ดอนสัก 

 

20 นางสุภาวรรณ หวานแก้ว เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สฎ./

สพม.สฎชพ 

ศศ.บ. ปรัชญาและ
ศาสนา 

1. เวียงสระ 
2. พระแสงวิทยา 
3. สุราษฎร์ธานี 
4. บ้านนาสาร 
5. เคียนซาพิทยาคม 

 

21 นางสาวเกษร ชูศรี ไชยาวิทยา/   
สพม.สฎชพ 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

 

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

 

22 นายสุระชัย ศรีเมือง เกาะสมุย/      
สพม.สฎชพ 

พธ.บ. 
ศษ.ม. 

ปรัชญา 
การบริหาร
การศึกษา 

 

1. เวียงสระ 
2. สุราษฎร์พิทยา 2 
3. บ้านนาสาร 
4. สุราษฎร์ธานี 2 

 

23 นายวิทยา พรหมแก้ว สตรีภูเก็ต/    
สพม.พงภกรน 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 1. เวียงสระ 
2. บ้านตาขุนวิทยา 
3. เมืองสุราษฎร์ธานี 
4. พุนพินพิทยาคม 
5. ใดๆในสังกัด                    
สพม.สฎชพ (จ.สุราษฎร์
ธานี) 

 



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัด
เดิม 

วุฒ ิ วิชาเอก โรงเรียนที่ประสงค์ขอย้าย หมายเหตุ 

24 นางสาวช่อผกา  แก้วนิล สุวรรณพลับพลา
พิทยาคม/     
สพม.กท 1 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. เวียงสระ 
2. บ้านตาขุนวิทยา 
3. เคียนซาพิทยาคบม 
4. บ้านนาสาร 
5. ใดๆใน อ.พระแสง/     
อ.ท่าชนะ/อ.พนม อ.ชัย
บุรี/อ.เมืองสุราษฎร์ธาน ี

 

25 นางสาวพรรณทิวา ฉัตร
ภูมิ 

หัวหิน/สพม.ปข ค.บ. สังคมศึกษา 1. พุนพินพิทยาคม 
2. เวียงสระ 
3. สวีวิทยา 
4. ไชยาวิทยา 
5. ใดๆในเขต อ.เมือง               
จ. สุราษฎร์ธานี 

 

26 นายศรัณย์  สงนุ้ย เกาะโพธิ์ถ้วยงาม
วิทยา/ 

สพม.ชบรย 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
วิทยาการ
ทางการ

ศึกษาและ
การจัดการ

เรียนรู ้

1. เวียงสระ 
2. สุราษฎร์ธานี  
3. สุราษฎร์ธานี 2 
4. บ้านนาสาร 
5. ใดๆในอ.เมืองสุราษฎร์
ธานี/อ.บ้านนาเดิม/อ.บ้าน
นาสาร/ อ.เวียงสระ/             
อ.พระแสง 

 

27 นายณัฐวุฒิ  มณีแดง 
 
 
 
 
 

วัดสุวรรรคีรีวงก์/
สพป.ภูเก็ต 

ค.บ. สังคมศึกษา 1. เวียงสระ 
2. บ้านตาขุนวิทยา 
3. เมืองสุราษฎร์ธานี 
4. สุราษฎร์ธานี 2 
5. ใด.ในเขต  
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

 

28 นายธีรพล  แก้วรักษ์ พรุพีพิทยาคม/
สพม.สฎชพ 

ศศ.บ. ดนตรี 1. เวียงสระ 
 

 



 

แบบรายงานความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนเวียงสระ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี 2565   

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก 

ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หมายเหตุ 

ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง 

1 นายสหรัตน์  กุฏอินทร์ 
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา  ✓     

2 นางณัฐกฤตา  ชูเจริญวงศ์ บางสวรรค์วิทยาคม/สพม.สฎชพ การวัดและประเมินผล ✓      

3 นางโสรญา  รอดเจริญ พนมศึกษา/สพม.สฎชพ คณิตศาสตร์ ✓      

4 นางสาววิรมณ  ดุลยะศิริ นาสักวิทยา/สพม.สฎชพ สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา ✓      

5 นางสาววันวิสาข์  สืบ ทีปราษฎร์พิทยา/สพม.สฎชพ ศิลปกรรม ✓      

6 นางสาวสุธิดา  ขวัญพงุ้น มาบยางพรวิทยาคม/สพม.ชบรย ศิลปศึกษา ✓      

7 นางสาวอัญจิมา  เพชรน้อย ไชยาวิทยา/สพม.สฎชพ ศิลปกรรม ✓      

8 นางสาวจิรัฏฐ์  แก้วกูล มัธยมวัดเบญจมบพิตร/สพม.กท 1 การเงินและการธนาคาร ✓      

9 นางสาวมาศสุภา  ชุมพล ไชยาวิทยา/สพม.สฎชพ เคมี ✓      

10 นางสาวอรชา  แก้วบุญชู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ/สพม.นศ เคมี ✓      

11 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง มัธยมวิภาวดี/สพม.สฎชพ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ✓      

12 นางสาวจิตราภรณ์  วรรณโชติ วัดบ้านส้อง/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาไทย ✓      

13 นางสาวปิยนุช  หนูนุช คลองหินพิทยาคม/สพม.ตงกบ ภาษาไทย ✓      
 



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน/สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก 
ความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษา หมายเหตุ 
ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง 

14 นางสาวขวัญนรี  รินเกล่ือน เกาะพะงนัศึกษา/สพม.สฏชพ ภาษาอังกฤษ ✓      

15 นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต เขาทะลุพิทยาคม/สพม.สฎชพ ภาษาอังกฤษ ✓    

16 นายเสกสรรค์  ญานรักษ์ บ้านหาดงาม/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาษาอังกฤษ ✓    

17 นายวีระวฒุิ  วิชัยนราพงศ์ ทัพราชวิทยา/สพม.สก ภาษาอังกฤษ ✓    

18 นางเสาวลักษณ์  รัสปะ พระแสงวิทยา/สพม.สฎชพ สังคมศึกษา ✓    

19 นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน เกาะสมุย/สพม.สฎชพ สังคมศึกษา ✓    

20 นางสุภาวรรณ  หวานแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ./สพม.สฎชพ ปรัชญาและศาสนา ✓    

21 นางสาวเกษร  ชูศรี ไชยาวิทยา/สพม.สฎชพ สังคมศึกษา ✓    

22 นายสุระชัย  ศรีเมือง เกาะสมุย/สพม.สฎชพ ปรัชญา ✓    

23 นายวิทยา  พรหมแก้ว สตรีภูเก็ต/สพม.พงภกรน รัฐศาสตร์ ✓    

24 นางสาวช่อผกา  แก้วนิล สุวรรณพลับพลาพิทยาคม/สพม.กท 1 สังคมศึกษา ✓    

25 นางสาวพรรณทิวา  ฉัตรภูมิ หัวหิน/สพม.ปข สังคมศึกษา ✓    

26 นายศรัณย์  สงนุ้ย เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา/สพม.ชบรย สังคมศึกษา ✓    

27 นายณัฐวุฒิ  มณีแดง วัดสุวรรรคีรีวงก์/สพป.ภูเก็ต เวียงสระ ✓    

28 นายธีรพล  แก้วรักษ์ พรุพีพิทยาคม/สพม.สฎชพ ดนตรี ✓    



มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมีความเห็นว่า สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์    
ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ประจำปี 2565 จำนวน 28 คน นั้น  ทางโรงเรียนต้องการครูที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในเชิงประจักษ์ เรื่องการส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ให้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ และครูที่ย้ายเข้ามาเป็นคนในพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อไม่เกิดปัญหาเรื่องการวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่งในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงสระมีมติไม่ขัดข้อง เรื่องการ
ย้ายข้าราชการครูฯท่ีประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี 2565 

4.3 ขอความเห็นชอบรายการหนังสือเรียนจากการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2565 ดังแนวทางการ
ดำเนินงานนี้  

 
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2564 และตามแผนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 1,441 คน 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน   930 คน 

มีรายละเอียดจัดสรร ดังนี้ 
 1. ค่าจัดการเรียนการสอน  
  เงินอุดหนุนรายหัว จัดสรรให้นักเรียนทุกคน โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ 3,500 บาท/คน/ป ี(ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาละ 3,800 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,900 
บาท/ ) 

รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 8,577,500 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 2. ค่าหนังสือเรียน   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี 2565 เป็นค่าหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ครบทุกคนโดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    808 บาท/คน/ปี   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    921 บาท/คน/ปี   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    996 บาท/คน/ปี   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  1,384 บาท/คน/ปี   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  1,326 บาท/คน/ปี   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  1,164 บาท/คน/ปี   

รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 2,501,089 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน)  
  3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ  450 บาท/คน/ปี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาละ  500  บาท/คน/ปี  
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1,113,450 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

 



4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ     420 บาท/คน/ป ี(ภาคเรียนละ 210 บาท/คน)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาละ  460 บาท/คน/ป ี(ภาคเรียนละ 230 บาท/คน) 
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1,033,020 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน) 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ  880  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 440 บาท/คน)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาละ  950  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 475 บาท/คน)  
รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 2,151,580 บาทต่อปี (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ 

บาทถ้วน)  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายการหนังสือเรียนจากการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2565 

4.4 ขอความเห็นชอบกรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสามารถนำเงินไปใช้ในการจัดทำ
เอกสารประกอบการเรียน อาทิ ในงาน ใบความรู้ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบกรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสามารถนำเงินไปใช้ในการจัดทำเอกสาร
ประกอบการเรียน อาทิ ในงาน ใบความรู้ 

4.5 ขอความเห็นชอบกรณีเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำไปใช้ในการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบกรณีเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถนำไปใช้ในการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 

- ให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานครั้งต่อไป เพื่อสรุปรายงานโครงการรอบปี 
การศึกษา 2564 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.  
                                                  ลงชื่อ        ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            (นางสาวสุริยา เพราเพราะ) 

 
ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 

(นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
 

ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 

มติที ่ประชุม : ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้ งที ่ 2/2565 เมื ่อวันอังคาร ที ่ 2๔                
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
 



ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องการประชุมคร้ังที่แล้ว และเร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ เร่ืองสืบเนื่องการประชุมคร้ังที่แล้ว 

   -  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในโรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี 2565   
   - ประธานกล่าวให้ผู้อำนวยการวรรณี แก้วศิริ กล่าวรายงานเรื่องต่าง ๆ ในระเบียบวาระ
ท่ี 3 – 5 ต่อไป 
   - ผู้อำนวยการวรรณี แก้วศิริ กล่าวสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้วการย้ายขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี 2565   ได้มา ๓ ราย คือ  
 ๑. นางสาวอัญจิมา  เพชรน้อย  รร.ไชยาวิทยา/สพม.สฎชพ   ศิลปกรรม 
 ๒. นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต  รร.เขาทะลุพิทยาคม/สพม.สฎชพ   ภาษาอังกฤษ 
 ๓. นายศรัณย์  สงนุ้ย   รร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา/สพม.ชบรย  สังคมศึกษา 
ได้มารายงานตัวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ๒ ราย และอีก ๑ ราย คือ นายศรัณย์  สงนุ้ย กำลังรอคำส่ังย้ายและหนังสือ
ส่งตัวจากต้นสังกัด  
มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ                
  ๓.๒ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
   - การบรรจุและแต่งตั ้งบุคลลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ในการ
สอบแข่งขันเพ ื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคลลเข้าร ับราชการเป็นข้าราชการคร ูและบุคลากรทางก ารศึกษา                          
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๔ ราย คือ 
    ๑. นายวรากร นาควิลัย   วิชาเอกดนตรีไทย 

    ๒. นางสาวธันยพร ใจงาม   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

    ๓. นายจักรี ธรรมชาติ   วิชาเอกอังกฤษ 

    ๔. นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ์  วิชาเอกอังกฤษ 

โดยข้าราชการครูทั้ง ๔ ราย ได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้บุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอ
รายช่ือคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม และ พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ                 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.๑ การรายงานความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่ ศธ 04346/1606 เรื่อง รายงานความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา โดยมีตำแหน่ง
ว่างจากการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนแจ้งความต้องการวิชาเอกตามจำนวนท่ีย้าย 
2 รายดังนี้ 

1. เลขท่ีตำแหน่ง 28291 คณิตศาสตร์ นางสาวนิชารัตน์  หนูทวี ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช 

2. เลขท่ีตำแหน่ง 19655 คอมพิวเตอร์ นางสาวณิชากร  เส่งสุย ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช 



มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ตำแหน่งว่างจากการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบท่ี ๑
เพื่อให้การจัดสรรบุคลากรเพียงพอกับสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ยืนยันความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
๑ ครูผู้สอน ๒๘๒๙๑ คณิตศาสตร์ - 
๒ ครูผู้สอน ๑๙๖๕๕ วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา - 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 

- ไม่มี - 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
                                                  ลงชื่อ        ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            (นางสาวสุริยา เพราเพราะ) 

 
ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ         
          (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 

 
ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ท่ี ศธ 04346.39/185                โรงเรียนเวียงสระ 
                   ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ 
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
 19  เมษายน  ๒๕๖5 
เรื่อง  รายงานความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา  
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ท่ี ศธ 04346/1606  
 ลว. 11 เมษายน ๒๕๖๕ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา     จำนวน 1 ฉบับ
  ๒. บัญชีรายละเอียดยืนยันความต้องการวิชาเอกตำแหน่งว่างข้าราชการครู จำนวน ๑ ฉบับ
      และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 
 

  ตามหนังสือที ่อ ้างถึง สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ช ุมพร                                 
ม ีตำแหน่งว ่างจากการย้ายข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  โรงเร ียนเว ียงสระ                       
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนท่ีย้าย 2 รายดังนี้                
  1. เลขท่ีตำแหน่ง 28291 คณิตศาสตร์ นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี ย้ายไป สพม. นครศรีธรรมราช 
  2. เลขท่ีตำแหน่ง 19655 คอมพิวเตอร์ นางสาวณิชากร เส่งสุย ย้ายไป สพม. นครศรีธรรมราช
ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 

  บัดนี้โรงเรียนแจ้งความต้องการวิชาเอกตาม จำนวนที่ย้าย 2 ราย ตามสิ่งที ่ส่งมาด้วย มาพร้อม
หนังสือฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสาววรรณี แก้วศิริ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคล 
โทร ๐๗๗-๓๖๑๙๙6 โทรสาร ๐๗๗-๓๖๑๙๙7 
E-mail : wsra.ac.th@gmail.com 
 
 

mailto:wsra.ac.th@gmail.com


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
บัญชีรายละเอียดยืนยันความต้องการวิชาเอกตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 

โรงเรียนเวียงสระ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
ท่ี ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ยืนยันความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
๑ ครูผู้สอน ๒๘๒๙๑ คณิตศาสตร์ - 
๒ ครูผู้สอน ๑๙๖๕๕ วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา - 
     

 
ผู้รับรองข้อมูล 

 

 

    ลงชื่อ      
     (นางสาววรรณี แก้วศิริ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 


