
 

 

 

 

 

 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเวียงสระ 

ครั้งท่ี 1/2565 

วันพฤหัสบดี ท่ี 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์ อาคาร ๕ โรงเรยีนเวียงสระ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเวียงสระ 
ครั้งที่ 1 / 2565 

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

       วันนี้มีผู้มาประชุม  15 คน 
1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์  ติ้วต้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

        ผู้ไม่มาประชุม  - คน 

        ผู้เข้าร่วมประชุม  2 คน 
1. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ 
2. นางสิเรมอร  ศรีแสง 

        เริ่มประชุมเวลา          13.00 น. 

        นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ  ท าหน้าที่ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่ม ี- 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเวียงสระ 
ครั้งที่ 6 / 2564 

วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 ณ ห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์ อาคาร ๕ โรงเรียนเวียงสระ 

วันนี้มีผู้มาประชุม  ๑5 คน 
1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์  ติ้วต้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรุงศักดิ์  ค าปรีชา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ์ จินา        ผู้แทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแก้ว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
14. นายอุทิพย์ สมบูรณ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15.นางสาววรรณี  แก้วศิริ  เลขานุการ/ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
ผู้ไม่มาประชุม  - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  3 คน 
1. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ 
2. นายเกียรติศักดิ์  ภักดี 
3. นางสิเรมอร  ศรีแสง 

เริ่มประชุมเวลา  13.๐๐ น. 

นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ   ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แผนการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนสร้างเครื่องมือประเมินตนเองในระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) ประกอบด้วย 6 มิติ 44 ข้อ 



มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบแผนการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงสระได้เสนอโครงการระดมทุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 รายละเอียดดังแนบ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

4.2 โรงเรียนมีความประสงค์ขอสงวนอัตราก าลังทดแทนต าแหน่งว่างข้าราชการครูขอย้ายและขอลาออก 
จ านวน 3 ราย ดังนี ้

1.นางสาววาสนา  อินทกรูด  เลขท่ีต าแหน่ง 107428  ขอสงวนต าแหน่งโดยการรับย้ายวิชาเอก 
ศิลปกรรม    

2.นางสาววิชชุตา  เตาวโต   เลขท่ีต าแหน่ง 116024   ขอสงวนต าแหน่งโดยการรับย้ายวิชาเอก สังคม
ศึกษา 

3.นางธารทิพย์  บัวสวัสดิ์    เลขท่ีต าแหน่ง 57020     ขอสงวนต าแหน่งโดยการรับย้ายวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการขอสงวนต าแหน่งโดยการรับย้ายวิชาเอกตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา ๑5.๐๐ น.  
                                                  ลงช่ือ  ผู้บันทึกการประชุม 
                                                               (นางสิเรมอร  ศรีแสง) 

 
ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
                                                           (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 



 
 

ลงช่ือ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           (นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

๓.๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 โรงเรียนเวียงสระแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยของโรงเรียนเวียงสระ (MOE Safety 
Center) ดังนี้ 

ค าสั่งโรงเรียนเวียงสระ 

ที ่015 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเวียงสระ 
............................................... 

  เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนเวียงสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเวียง
สระ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2565  โรงเรียนเวียงสระ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเวียงสระ ประกอบด้วย 

 1.ที่ปรึกษา  

       1.1 นายโชคชัย  เวียงวรีะชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      1.2 นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
      1.3 พ.ต.อ.วันชัย  ปะลาวัน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเวียงสระ 

  มีหน้าที ่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

 ๒. คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  2.1 นางสาววรรณี แก้วศิริ          ประธานกรรมการ         ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
  ๒.2 นายณัฏฐชัย รักแก้ว   รองประธานกรรมการ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 



  2.3 นางสาวสุริยา เพราเพราะ     กรรมการ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
  2.4 นายเอนก เพ็ชรมาก   กรรมการ          ครูโรงเรียนเวียงสระ  
   2.5 นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี   กรรมการ        ครูโรงเรียนเวียงสระ  
  2.6 นางสาวสล ีโรยร่วง     กรรมการ          ครูโรงเรียนเวียงสระ  
  2.7 นายธีรภัทร์ ทองชื่น   กรรมการ          ครโูรงเรียนเวียงสระ  
  2.8 นางวันดี หอมชื่น    กรรมการ                 ครูโรงเรียนเวียงสระ 
            2.9 นางสาวอารีนา หมัดอาด า   กรรมการ         ครูโรงเรียนเวียงสระ   
            2.10 นางสาวอรสมุา ขานทอง   กรรมการ   ครูโรงเรียนเวียงสระ  
    2.11 นายวิทยา ชุมทอง   กรรมการและเลขานุการ  ครูโรงเรียนเวียงสระ  
                    ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้า Operator โรงเรียนเวียงสระ 

  มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 

           

             (นางสาววรรณี แก้วศิริ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบค าสั่งโรงเรียนเวียงสระที่ 015/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
โรงเรียนเวียงสระ 

 4.2 ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษามีความประสงค์ขอย้าย จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี คณิตศาสตร์ 
2. นายซัลมาน ชุมสาแหละ คณิตศาสตร์ 
3. นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล ภาษาจีน 
4. นางสาวศศิวรรณ มุสิก สังคมศึกษา 
5. นางสาววิชุดา จ าปาสด ภาษาไทย 
6. นางประนอม สรรพา การเงิน/บัญชี 
7. นางอุทัยวรรณ แก้วทองศร เอกบรรณารักษ์ 
8. นางสุดารัตน์ ล าล่อง ฟิสิกส์ 
9. นางบุญเรือน ปิยะพงค์ ชีววิทยา 
10. นายธีรภัทร์ ทองชื่น ดนตรีไทย 
11. นางสาวนิชากร  เส้งสุย คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 



มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอย้ายด าเนินการได ้

 4.3 การขอความเห็นชอบการเคลื่อนย้ายต้นอโศกน้ า หลังอาคารเรียน 2 หลังใหม่ 318ล/55 ข (เขต
แผ่นดินไหว) จ านวน 10-15 ต้น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ตัดแต่งกิ่งต้นอโศกน้ า จ านวน 12 ต้น โดยใช้วิธีท าให้ต้นไม้ตกใจโดยการตัดแต่งกิ่ง
และขุดโดยการห่อรากด้วยสแลนไปไว้ในพื้นที่ในการอนุบาลต้นไม้ให้แข็งแรงก่อนปลูกและจัดเตรียมบริเวณ
พร้อมผังในการปลูกต้นไม้ของการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ 3 จัด 1.บริเวณริมรั่วข้างโรงอาหาร 2.ริมรั่วใกล้บริเวณ
อาคารยางนา 3.บริเวณริมรั่วด้านข้างและหลังอาคาร 5 พร้อมมีป้ายก ากับบอกล าดับที่ของต้นไม้ในการ
เคลื่อนย้าย เช่น ต้นที่ 1 ต้นที่ 2 ฯลฯ เป็นไปตามแผนผังที่จัดเตรียมไว้ดังกล่าว 

 ๔.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้พิจารณาก าหนดต าแหน่งโดยการ  
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปก าหนดใหม่เป็นสายงานการสอน
หรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนหรือหรือสายงานบริหารสถานศึกษา
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียน
แจ้งความต้องการวิชาเอกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ยืนยันความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
1 ครูผู้สอน ๒๘๒๗๓ อุตสาหกรรมศิลป์ - 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
อัตราว่างที่เกิดจากพิจารณาก าหนดต าแหน่งโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปก าหนดใหม่เป็นสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนหรือหรือสายงานบริหารสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่อให้การ
จัดสรรบุคลากรเพียงพอกับสถานศึกษาต่อไป 

ระเบียบวาระที ่๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
  
                                                           ลงช่ือ                               ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                     (นางสิเรมอร  ศรีแสง) 
 

ลงช่ือ             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
 

 ลงช่ือ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                   (นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 
 


