
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1/ 2565 

วันพฤหัสบดี ที ่ 20  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา  15.10 น. 
  ณ ห้องบัวบุณนุสรณ์ อาคาร 5 โรงเรียนเวียงสระ  

เริ่มประชุมเวลา  15.10  น. 
ประธานที่ประชุม         นางสาววรรณี  แก้วศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาววรรณี  แก้วศิริ 
2. นายณัฏฐชัย  รักแก้ว 
3. นายจตุพล  โฉมยงค์ 
4. นายเกียรติศักดิ ์ภักดี 
5. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ 
6. นางเกษร  ศรีรัตนสูตร 
7. นางกาญจนา  แป้นเจริญ 
8. นางพรทิพย์  ทองต าลึง 
9. นางณัฐกานต ์อภิชาตกุล 
10. นางอรวรรณ  ศรีโชติ 
11. นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม 
12. นางสาววิชุดา จ าปาสด 
13. นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร 
14. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ 
15. นางสาวหทัยชนก  แสงมณี 
16. นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร 
17. นางปิยนาฎ  เดชาพร 
18. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ 
19. นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล 
20. นางนงนุช นนทโชติ 
21. นางสาวสลี   โรยรว่ง 
22. นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ 
23. นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
24. นางสาวอารยา  แก้วทองสอน 
25. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี 
26. นายปกรณ์เกียรติ  ด้วงทองกุล 
27. นางสาวอัญชนา  เจือบุญ 
28. นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี 
29. นางอรุณ ี รุ่งรัตนกุลศรี 
30. นายสันติชูชัย  ช านาญ 
31. นางสาวกชพร  เรืองรอง 
32. นางกนกวรรณ ตั้งฐานานุศักดิ์ 
33. นางสุดารัตน์  ล าล่อง 
34. นางเจษฎาภรณ์ ภักดี 
35. นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ 
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36. นางบุญเรือน  ปิยะพงค์ 
37. นางสาวมนปริยา ราชรักษ์ 
38. นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง 
39. นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ 
40. นายธีรเมธ พวงพันธ์ 
41. นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง 
42. นางสาวสมทรง  อ าไพเมือง 
43. นางอารัญญา  บุญมาก 
44. นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์ 
45. นางสาวศศิวรรณ มุสิก 
46. ว่าที ่ร.ต. หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์ 
47. นายนริศ จันทร์สะอาด 
48. นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต 
49. นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
50. นางสาวทิวาพร  ศรีกรด 
51. นายเอกพจน์  แก้วมณี 
52. นายปริญญา  จอง 
53. นางสาวไซนะ  สาเมาะ 
54. นางจุฑาทิพย์  สุวรรณสาม 
55. นายสมชัย  วงษ์สวัสดิ ์
56. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ 
57. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ 
58. นายธีรภัทร์ ทองชื่น 
59. นางดวงกมล  หวานแก้ว 
60. นายเกรียงศักดิ ์สุวรรณเวลา 
61. นายศุภชัย สมพงษ์ 
62. นายตรัยพร   เดชาพร 
63. นางวิจิตรา นิคมรัฐ 
64. นางประนอม  สรรพา 
65. ว่าที ่ร.ต. หญิงประภาภรณ์  จันพลโท 
66. นางวัลลภา มีเสือ 
67. นางสาวอนงค์นารถ  ศรีสุวรรณ 
68. นางสาวอนัญญา สยามล 
69. นางสุริยา   บัวทอง 
70. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 
71. นางอาทิตยา  ดวงมณี 
72. นางสาววราภรณ์  จินา 
73. นางสาวภัทรียา  อานนท์ 
74. นายเอนก  เพ็ชรมาก 
75. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 
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76. นางสิเรมอร ศรีแสง 
77. นางกฤตพร ทองสินธุ์ 
78. นางสาววัลยาภรณ์  นาคเดช 
79. นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ์ 
80. นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์ 
81. นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
82. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
83. นางสาวกนกพร ชูทอง 
84. นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
85. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์ 
86. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
87. นายสุชาติ แช่ม 
88. นางพัชรี วุฒิกรณ์ 
89. นางสาวสาธิตา  ตะนาวศรี 
90. นายวิทยา  ชุมทอง 
91. นางศิริลักษณ ์ ชูช่วย 
92. นางสาวนัจที  สุขขี 
93. นางวันดี  หอมชื่น 
94. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
95. นางสาวอารีนา  หมัดอาด า 
96. นางสาววราภรณ์ ช้องทอง 
97. นางปิยะวรรณ บ ารุง 
98. นางสาวพุทธิพร  สิงห์บุตร 
99. นายภนธนา  บ าเพ็ญธรรม 
100. นางสาวอ าพิญา   ชูขันธ์ 
101. นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย 
102. นายศิริธนากร   หนูจันทร์แก้ว 
103. นางมาริสา  เรศประดิษฐ์ 
104. นางสาวปิยพร  ทองจิตร 
105. นางสาวจิราพร  ชูใจ 
106. นางสาวภาวินี  พิมพ์ลอย 
107. นางสาวเจรจิรา  ด าอินทร์ 
108. นายชานุพงษ ์ เพียงลิ้ม 
109. นางสาวจุฑารัตน์  ชูเมฆ 
110. นางสาวจรรญาทิพย์  นาคศรีพรหม 
111. นางสาววลัดดา  สุวรรณณาคิน 
112. นางสาวแพรพรรณ  เกตุนุวัฒน์ 
113. นางสาวนิศาชล  พรหมช่วย 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวลดาวัลย์  จันทร์จินดา  ภาษาไทย  (ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  2 ชั่วโมง) 
2. นางสาวกนกกานต ์วังบัว  ภาษาไทย  (อยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากการล้มรถมอเตอร์ไซค์) 
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3. นางปภาดา บุญชนะ   คณิตศาสตร์  (ลาคลอด) 
4. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์  คณิตศาสตร์  (ลาคลอด) 
5. นางสาวน้ าฝน  ใสหลวง  คณิตศาสตร์  (อยู่ในช่วงกักตัวโควิด-19) 
6. นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น  คณิตศาสตร์  (ลาป่วย) 
7. นางวิภา  อินทร   สังคมศึกษา  (ลากิจ) 
8. นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ์  สังคมศึกษา  (ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  2 ชั่วโมง) 
9. นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ  สุขศึกษาฯ  (ลาป่วย) 
10. นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว  สุขศึกษาฯ  (ไปราชการ) 
11.  นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์  สุขศึกษาฯ  (ไปราชการ) 
12. นางสาวกาญจนา เพ่ิมมณีรัตน์ สุขศึกษาฯ  (ไปราชการ) 
13. นางสาววาสนา บุญทอง  การงานอาชีพ  (ลาป่วย) 
14. นายวันชัย   ตรีสงค ์   ภาษาต่างประเทศ (อยู่ในช่วงกักตัวโควิด-19) 
15. นางสาวภัทรศยา  รัตนบัณฑิต  ภาษาต่างประเทศ (ลาศึกษาต่อประเทศจีน) 
16. นายสุริยัน  พรหมพันธุ์  ภาษาต่างประเทศ (ลากิจ) 
17. Jerwin Azucena Maano  ภาษาต่างประเทศ (อยู่ในช่วงกักตัวโควิด-19) 
18. Lee Arn Jordaan   ภาษาต่างประเทศ (อยู่ในช่วงกักตัวโควิด-19) 
19. นางสาวพิชยา พรหมภักดิ์  เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร (ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  2 ชั่วโมง) 
20. นางสาวกรกนก  จิตตารมย์  เจ้าหน้าที่พัสดุ  (ลากิจ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
       1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Students Caring and Support  System 
(SCSS))  ขอก าชับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันและขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งเวรประจ าวันและบันทึกข้อมูลด้วย  
    1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน  เนื่องจากนักเรียนจะมีเงื่อนไขว่า จะเรียนจบแล้วท าไมจะต้องตัดผม? มีที่เรียนแล้วจะไม่มา
เรียนก็ได้?  ขอให้ครูก ากับติดตามนักเรียนด้วย 
    1.3 จากกรณีเหตุการณ์เมื่อวาน คือ นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนเพ่ือถ่ายรูปจบ            
แต่นักเรียนไม่ได้เข้าแถวและไม่ได้ตรวจ ATK ในตอนเช้า ดังนั้นก่อนถ่ายรูปจึงให้นักเรียนตรวจ ATK ก่อน และผลตรวจ   
ที่ออกมาขึ้นสองขีด ผู้อ านวยการขอให้เป็นความผิดของตัวเอง เนื่องจากมาตรการยังไม่เข้มงวดพอและไม่มีการตรวจ
อาคารเรียน  ส าหรับการปฏิบัติตามมาตรการในตอนเช้าทางโรงเรียนจะมีครูเวรประจ าวันยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียน      
เพ่ือท าการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ส่วนข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วจะต้องมีที่ป้อมยาม
หน้าประตูโรงเรียนด้วย  ฝากเน้นย้ าและเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน การเว้นระยะห่าง การรับประทาน
อาหารและการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน และจากกรณีการตอบแบบยินยอมให้มาโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สอบถามครูที่ปรึกษาว่ามีไลน์ของผู้ปกครองได้อย่างไร เนื่องจากผู้ปกครองไม่ได้เล่นไลน์  ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ได้ตอบแบบ
ยินยอมให้มาโรงเรียนเอง ข้อมูลการตอบแบบยินยอมให้มาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอบว่าไม่ยินยอม 
30กว่า % ขอฝากครูที่ปรึกษาช่วยดูแลและติดตามนักเรียนด้วย 
    1.4 ก่อนปีใหม่การรายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน (On-site) ไม่มีปัญหา และ   
ในสัปดาห์นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ (On-site)และ (Online) เนื่องจากอยากให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มาเจอคร ู
    1.5 ผู้อ านวยการได้รับ Feedback จากนักเรียนหลังจากนักเรียนตรวจ ATK เสร็จ
แล้วว่าจะมาโรงเรียนท าไม? มาโรงเรียนแล้วครูไม่สอน? ผู้อ านวยการขอให้ใช้เวลาชั่วโมงสอนให้คุ้มค่ามากที่สุดและ       
ขอเน้นย้ าว่าหากครูลาหรือไม่สามารถสอนนักเรียนได้ ขอให้ครูแจ้งทางโรงเรียนและนักเรียนทราบด้วย  
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    1.6 การฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ 
ตอนนี้ได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มทุกคนแล้ว 100 % ในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4         
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ หากใครสนใจสามารถติดต่อทางพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียง
สระได้   และทางพยาบาลให้ข้อมูลว่าวัคซีนที่จะต้านโอไมครอนได้ดีที่สุด คือ mRNA Pfizer และ Moderna  
ผู้อ านวยการขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มต ิ     :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19/2564  เมื่อวันที่  29 ธันวาคม  2564  
                      มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 125 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน   
   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วและเรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 
   3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
            3.1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     - ไม่มี - 
                   3.1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     - ไม่มี - 

         3.1.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
      - ไม่มี - 
           3.1.4 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

               - ไม่มี - 
    3.1.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         - ไม่มี - 
      3.2.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 
            3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
            3.2.1.1 การส่งงานเอกสารของกลุ่มบริหารงานวิชาการ การท า ปพ.5  
สามารถท าได้ 2 แบบ คือ Excel และ เขียน 

         3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                  - ไม่มี - 

         3.2.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
        - ไม่มี - 

         3.2.4 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
           3.2.4.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Students Caring and Support  
System (SCSS))  เริ่มต้นการใช้งานโดยเข้าสู่ระบบ SCSS ใช้รหัสเดิมตามที่แจ้งในกลุ่มไลน์โรงเรียนเวียงสระ ส าหรับครู   
ที่ย้ายมาใหม่ให้ใช้รหัสของคนเดิมก่อน  เมื่อเข้าระบบจะมีข้อมูลของนักเรียน  ซึ่งจะลิ้งค์มาจาก PLC ของโรงเรียน         
ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนชื่อให้คลิ๊กที่เครื่องหมายปากกา (  ) เพ่ือท าการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากนั้นให้คลิ๊ก
ที่บันทึกข้ออมูลทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว  ในส่วนของเลขที่ระบบ PLC จะเป็นระบบอัติโนมัติ  การเพ่ิมชื่อ
ของแต่ละโรงเรียน  นักเรียนมีเพ่ิมชื่อหรือไม่ ขอให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของนักเรียนด้วย  หากมีข้อมูล
เพ่ิมเติมให้คลิ๊กที่เครื่องหมายบวก (+) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยและคลิ๊กที่บันทึกข้อมูลนักเรียนทุกครั้ง  กรณีที่
รายชื่อเกินขอให้ส่งรายชื่อมาที่ครูจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม และทาง Admin จะด าเนินการตัดชื่อนักเรียนให้  เมื่อครูแก้ไข
ข้อมูลถูกแล้วให้คลิ๊กบันทึกข้อมูลทุกครั้ง  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าได้ท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ครูจะต้องแนบรูป   
การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย  โดยครูธีรเมธ  พวงพันธ์ได้ฝากลิ้งค์ไว้ที่หน้าเว็ปไซค์โรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว  
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         ทางโรงเรียนจะด าเนินการตามแบบฟอร์มของส านักงานเขตพ้ืนการศีกษามัธยม   
ศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในปีการศึกษาหน้า และสิ่งที่ครูจะต้องกรอกข้อมูล คือ 
     1. แบบสรุปการเยี่ยมบ้านออนไลน์ ขอให้ครูตรวจสอบข้อมูล  การกรอก
ข้อมูลเยี่ยมบ้าน คลิ๊กไปที่เครื่องหมายบ้าน (      ) ซึ่งครูจะต้องกรอกขอมูลพ่ิมเติม ในส่วนของผู้ปกครอง  กรณีที่ไม่ใช่
บิดาหรือมารดาให้แจ้งครูที่ปรึกษาทราบด้วย ข้อมูลของนักเรียนจะอยู่หน้าเว็ปไซต์โรงเรียนเวียงสระ  ซึ่งครูสามารถเข้าไป 
Saveและดาวน์โหลดรูปการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ 
     2. การประเมิน EQ ปีการศึกษา 2/2564  โดยการประเมิน EQ จะอยู่
ในช่วงอายุ 12 – 17 ปี โรงเรียนได้ท าลิ้งค์และแขวนไว้ที่หน้าเว็ปไซต์โรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว ครูสามารถ Copy 
ลิงค์และส่งให้นักเรียน จากนั้นให้ครูน าข้อมูลมากรอกใน SCSS ตามล าดับขั้นตอน เมื่อประเมินผลแล้ว  ท าให้รู้ว่านักเรียน
มีสภาวะทางอารมณ์ในระดับไหน  ซึ่งแบบฟอร์มนั้นเป็นแบบฟอร์มที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นผู้จัดท า 
     3. ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ  ซึ่งมีท้ังหมด  3  ส่วน คือ 
      3.1  แบบประเมินตนเอง SDQ (นักเรียนประเมินตนเอง) 
      3.2  แบบประเมินตนเอง SDQ (ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
      3.3  แบบประเมินตนเอง SDQ (ครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
โดยลิ้งค์จะแขวนไว้ที่หน้าเว็ปไซต์โรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว  ครูจะต้องส่งลิ้งค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียน  เพ่ือท าการ
ประเมินและเมื่อประเมินเสร็จแล้วให้คลิ๊กบันทึกข้อมูลทุกครั้ง   
 
    
 
        
 
     4. การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2/2564  โดยครูสามารถ
เข้าไปท าการประเมินนักเรียนได้เลย  หากนักเรียนมีความสามารถพิเศษครูสามารถกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมและเมื่อประเมิน
เสร็จแล้วให้คลิ๊กบันทึกข้อมูลทุกครั้ง   
    ในปีการศึกษาหน้า ทางโรงเรียนจะด าเนินการเรื่อง Email และรหัสให้เป็นปัจจุบัน 
และให้ครูใช้ระยะเวลาในการลงข้อมูล ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  หากครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูในคู่มือ
การใช้ระบบ SCSS หรือสอบถามกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (Students Caring and Support  System (SCSS))  ของโรงเรียนเวียงสระ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ขอให้ครูท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  
    3.2.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
              - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
       - ไม่มี – 
 
 
 
 

ในส่วนของครูและผู้ปกครอง SDQ ให้ใส่จ านวนข้อมูล ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
         นักเรียนและครู  :  จ านวน 8 – 10  ชั่วโมง/สปัดาห์  
         นักเรียนและผู้ปกครอง :  จ านวน  60       ชัว่โมง/สปัดาห์ 
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เลิกประชุมเวลา  17.00 น 
 

       

      ลงชื่อ               ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสาวปิยพร   ทองจิตร) 
                                                             เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

      ลงชื่อ          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                     (นายณัฏฐชัย  รักแก้ว) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 
 
 

      ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                 (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 


