
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2/ 2565 

วนัจันทร ์ท่ี  7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  16.00 น. 
ประชุมออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

เริ่มประชุมเวลา  16.00  น. 
ประธานที่ประชุม         นางสาววรรณ ี แก้วศิร ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาววรรณ ี แก้วศริิ 
2. นายณัฏฐชัย  รักแก้ว 
3. นายจตุพล  โฉมยงค ์
4. นายเกียรติศักดิ ์ภักด ี
5. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ 
6. นางเกษร  ศรีรัตนสตูร 
7. นางกาญจนา  แปูนเจริญ 
8. นางพรทพิย์  ทองต าลึง 
9. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล 
10. นางอรวรรณ  ศรีโชติ 
11. นางสาวลดาวัลย ์ จนัทร์จินดา 
12. นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม 
13. นางสาววชิุดา จ าปาสด 
14. นางอุทัยวรรณ  แกว้ทองศร 
15. นางสาวพรวิไล  ทพิย์สุวรรณ 
16. นางสาวหทัยชนก  แสงมณ ี
17. นางสาวธัญดารินทร ์กุลบุตร 
18. นางสาวกนกกานต ์วังบัว 
19. นางปิยนาฎ  เดชาพร 
20. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน ์
21. นางศิริรตัน์  สวัสดิอ์ุบล 
22. นางนงนุช นนทโชต ิ
23. นางสาวสลี   โรยรว่ง 
24. นางสาวจธุามาศ  พริกเบ็ญจะ 
25. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์ 
26. นางสาวน้ าฝน  ใสหลวง 
27. นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
28. นางสาวอารยา  แกว้ทองสอน 
29. นางสาวนิชารัตน ์หนูทวี 
30. นายปกรณ์เกียรต ิ ด้วงทองกุล 
31. นางปภาดา บุญชนะ 
32. นางสาวสวพรรณ  หนูแปูน 
33. นางสาวอัญชนา  เจอืบุญ 
34. นายธงชัย  รุ่งรตันกลุศร ี
35. นางอรุณี  รุ่งรัตนกลุศร ี
36. นายสันติชูชัย  ช านาญ 
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37. นางสาวกชพร  เรืองรอง 
38. นางสาวกนกวรรณ หมานมา 
39. นางสุดารตัน์  ล าลอ่ง 
40. นางเจษฎาภรณ์ ภกัดี 
41. นางสาวจารวุรรณ  ฤกษ์วรรณ 
42. นางบุญเรือน  ปิยะพงค ์
43. นางสาวมนปริยา ราชรักษ ์
44. นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง 
45. นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ 
46. นายธีรเมธ พวงพันธ์ 
47. นางวิภา  อินทร 
48. นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ ์
49. นางอมรรตัน์  แจ่มแจ้ง 
50. นางสาวสมทรง  อ าไพเมือง 
51. นางอารัญญา  บุญมาก 
52. นายกฤติชัย  ราชพบิูลย ์
53. นางสาวศศวิรรณ มสุิก 
54. ว่าที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์ 
55. นายนริศ จันทร์สะอาด 
56. นายศุภสวัสดิ ์กาญวิจิต 
57. นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
58. นางสาวทวิาพร  ศรกีรด 
59. นายเอกพจน์  แกว้มณี 
60. นายปริญญา  จอง 
61. นางสาวฐิติมน  แกว้มณ ี
62. นายดาราศักดิ์ ขรวัทองเขียว 
63. นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์ 
64. นางสาวไซนะ  สาเมาะ 
65. นางจุฑาทพิย์  สุวรรณสาม 
66. นายสมชัย  วงษ์สวสัดิ์ 
67. นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรตัน์ 
68. นางสมทรง  วิชัยดษิฐ 
69. นางสุชญา  เทือกสบุรรณ 
70. นายธีรภัทร์ ทองชื่น 
71. นางดวงกมล  หวานแก้ว 
72. นายเกรียงศักดิ ์สุวรรณเวลา 
73. นายศุภชัย สมพงษ ์
74. นางสาววาสนา บุญทอง 
75. นายตรัยพร   เดชาพร 
76. นางวิจิตรา นิคมรัฐ 
77. นางประนอม  สรรพา 
78. นางวัลลภา มีเสือ 
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79. นางสาวอนงค์นารถ  ศรสีุวรรณ 
80. นางสาวอนัญญา สยามล 
81. นางสุริยา   บัวทอง 
82. นายวันชัย   ตรีสงค ์
83. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 
84. นางอาทิตยา  ดวงมณี 
85. นางสาววราภรณ์  จินา 
86. นางสาวภัทรียา  อานนท ์
87. นายเอนก  เพ็ชรมาก 
88. นายสุริยัน  พรหมพนัธุ์ 
89. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 
90. นางสิเรมอร ศรีแสง 
91. นางกฤตพร ทองสินธุ์ 
92. นางสาววัลยาภรณ ์ นาคเดช 
93. นางสาวมลฑติา นวลสุทธิ ์
94. นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ ์
95. นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
96. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
97. นางสาวกนกพร ชูทอง 
98. นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
99. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์ 
100. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
101. นายภทรธร  แช่มวัฒนชัย 
102. นางพัชร ีวุฒิกรณ ์
103. นางสาวสาธิตา  ตะนาวศร ี
104. นายวิทยา  ชุมทอง 
105. นางศิริลักษณ ์ ชชู่วย 
106. นางสาวนัจท ี สุขข ี
107. นางวันดี  หอมชื่น 
108. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
109. นางสาวอารีนา  หมัดอาด า 
110. นางสาววราภรณ์ ช้องทอง 
111. นางปิยะวรรณ บ ารุง 
112. นางพุทธพิร  นุภกัดิ ์
113. นายภนธนา  บ าเพ็ญธรรม 
114. นางสาวอ าพิญา   ชูขันธ์ 
115. นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย 
116. นายศิริธนากร   หนูจันทร์แก้ว 
117. นางมาริสา  เรศประดิษฐ ์
118. นางสาวปิยพร  ทองจิตร 
119. นางสาวจริาพร  ชใูจ 
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120. นางสาวพิชยา พรหมภักดิ์ 
121. นางสาวภาวินี  พมิพ์ลอย 
122. นางสาวกรกนก  จิตตารมย ์
123. นางสาวเจรจิรา  ด าอินทร ์
124. นายชานุพงษ์  เพยีงลิ้ม 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวภัทรศยา  รตันบัณฑิต ภาษาตา่งประเทศ(จีน)     (ลาศึกษาต่อประเทศจีน) 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1 1 การตรวจATK ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จะต้องมีการจัดระเบียบใหม่
ในการนั่งและปล่อยนักเรียนไปที่โรงอาหาร ยกตัวอย่าง ถ้านักเรียนนั่งหันหน้าเข้าหากันและน าชุดตรวจ ATK ไปวางไว้
ตรงหน้า ถอดหน้ากากอนามัย และแยงจมูก  หากนักเรียนจามใส่หน้ากัน 2 คน การพินิจการวิเคราะห์สิ่งที่ตามมาจะต้อง
ช้าๆและใจเย็นๆ  ในการนั่งตอนแรกจะให้นั่ง 6 คน แต่มันแน่นจนเกินไป จึงให้นั่ง 4 คน  เนื่องจากโรงเรียนมีจุดตรวจ 
ATK จ านวน 2 จุด  ตอนนี้ทางโรงเรียนได้ซื้อชุดตรวจ ATK ในราคาชุดละ 55 บาท ผู้อ านวยการเป็นห่วงเรื่องตรวจแล้ว
ไม่มีผลอะไรขึ้นมา  เป็นห่วงความปลอดภัยของครูและนักเรียนที่จะต้องใช้ชีวิตในห้องเรียน  ดังนั้นในการตรวจเบื้องต้น 
หากมีผลที่ค่อนข้างชัดเจนก็จะปลอดภัย  การตรวจไม่ได้มุ่งเน้นตรวจ ATK 100% แต่มุ่งเน้นตรวจเพื่อความปลอดภัย
เป็นพื้นฐานของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ยกตัวอย่างกรณีในตอนเช้า  ผู้อ านวยการไม่สบายใจ เรื่องการนั่งตรวจ ATK 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คือไม่อยากให้นั่งตรวจATK ที่พื้นบริเวณนั้น และตอนตรวจ ATK นักเรียนนั่งกันเป็น
กลุ่ม นั่งหันหน้าเข้าหากัน  นักเรียนดึงหน้ากากอนามัยและแยงจมูกเหมือนใช้คัตเติ้ลบัตแคะขี้มูก  ผู้อ านวยการคิดว่ าชุด
ตรวจATK  จ านวน  300 ชุดที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใชตรวจATK  จะได้ผลที่ชัดเจนหรือไม่ ในการด าเนินการ
วันนี้ ผู้อ านวยการให้นักเรียนสภามาตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5, 4/6 และ 4/7  ไปรอคิวตรวจ ATK ที่โดม  
แต่เมื่อผู้อ านวยการไปถึง นักเรียนแยงจมูกกันเสร็จแล้ว  ผู้อ านวยการสงสัยว่าท าไมนักเรียนนั่งตรวจ ATK ที่พื้น เนื่องจาก
ดูไม่เหมาะสมและโรงอาหารยังไม่ได้ท าความสะอาด ทั้งๆที่รู้ล่วงหน้าว่าจะใช้โรงอาหารในการตรวจ ATK และการที่
นักเรียนเทน้ ายาตรวจATK  อาจท าให้เชื้อโรคเข้าไปข้างในได้  หากเกิดปัญหาจะแก้ไขได้ยาก  ขอให้ช่วยดูแลเอาใจใส่
นักเรียนให้มากกว่าปกติ  ในช่วงระยะเวลานี้ เหลือเวลาอีกประมาณ 3 สัปดาห์ นักเรียนจะสอบปลายภาค  ถ้าครูและ
นักเรียนปลอดภัยจนถึงสอบปลายภาค ทุกคนคือสุดยอดไม่ใช่ ผู้อ านวยการ เนื่องจากผู้อ านวยการมีหน้าที่ในการก ากับ 
ติดตาม ดูแลในระดับหนึ่ง จากประสบการณ์ คือนักเรียนมาโรงเรียนแล้วบอกว่าเป็นภูมิแพ้ ณ ปัจจุบัน หากผ่านการ     
ฉีดวัคซีน เข็ม 1และเข็ม 2 ปฏิกิริยาของอาการที่แสดงออกมาจะน้อยมาก ส่วนใหญ่จัเป็นหวัดและเมื่อคุยกับทีมงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  อาการของทุกคนจะเป็นไข้หวัด เจ็บคอ น้ ามูกไห  ผู้อ านวยการจึงก าชับว่ากรณี
ที่เป็นหวัด  ขอให้ผ่านการตรวจก่อน  หากไม่มั่นใจในเบื้องต้นอนุญาตให้เบิกชุดตรวจ ATK ขอให้เป็นในลักษณะการเบิก
โดยแจ้งทีมงานอนามัยขอชุดตรวจATK และรายงานผลให้ทราบด้วย 
            1.1.2 การดูแลนักเรียน  ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียนด้วย  ซึ่งในแต่
ละห้องจะมีครูที่ปรึกษาห้องละ 2 คน ขอให้แบ่งหน้าที่กัน คือ คนที่ 1 ลงแถวในตอนเช้าพร้อมกับนักเรียน เพื่อเช็ค
จ านวนนักเรียนว่าวันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนกี่คน ไม่มาโรงเรียนกี่คน คนที่ 2 โฮมรูมนักเรียนที่ห้องเรียน  ในวันนี้
ผู้อ านวยการได้รับการประสานงานจากหน้าห้องท่านรองส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ถามว่าทางโรงเรียนเวียงสระสอน Onsite หรือไม่?  วันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนกี่คน?  ผู้อ านวยการจึงให้กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนรวบรวมข้อมูล  เพื่อรายงานท่านรองฯทราบว่าวันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียน…คน คิดเป็น….%   ดังนั้นในการ
รายงานข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน ขอให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทุกวัน  ขอให้มีลายเซ็นของครูที่ปรึกษา แฟูมที่ 1 ให้ครู
เซ็นชื่อในห้องเรียน คือให้ครูที่สอนวิชานั้นเซ็น และแฟูมที่ 2 ให้ครูเช็คข้อมูลนักเรียนที่มาเข้าแถวในตอนเช้า  
ผู้อ านวยการอยากให้ครูเป็นคนเช็ค ก ากับติดตามนักเรียนและเซ็นรับรองข้อมูลทุกวัน ขอให้ครูที่ปรึกษาแบ่งหน้าที่กัน    
คนที่ 1ลงแถว คนที่ 2 โฮมรูม และขอให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนด้วย 
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            1.1.3 ผู้อ านวยการได้รับนโยบายจากตน้สังกัด เรื่องการสอบ O-NET เป็นการสอบด้วย
ความสมัครใจ  โดยทางผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ได้ให้นโยบายและ
ก าชับว่าท่านจบวิทยาศาสตร์  ท่านอยากเห็นอะไรที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นภาพที่ยืนยันและสามารถพิสูจน์ได้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนว่ามีคุณภาพหรือไม่ คือ ผลคะแนนสอบ O-NETที่ไม่ใช่ให้ครูเป็นผู้ออก
ข้อสอบ  แต่ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานเป็นตัววัด  โดยครูมีข้อสอบให้นักเรียนฝึกท า 
หลังจากที่ผู้อ านวยการได้รบันโยบายมาจึงได้ปรึกษากับกลุ่มบริหารงานวิชาการ เรื่องการท าให้นักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด 
ท าให้ได้รู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยการวัดเอง สอนเองและสอบเอง มีเครื่องมือและเกณฑ์ในการวัด 
หากใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานเป็นตัววัด สิ่งที่จะได้ คือ 1.นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ประเทศชาติก าหนด
หรือไม่? 2.ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ วิชาที่น ามาใช้ทดสอบระดับชาติ สอนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ประเทศก าหนด
หรือไม่? บรรลุตามเปูาหมายหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่จะต้องค้นหา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อไป  การสอบ O-NET จะสอบ
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นสิ่งที่จะเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ คือ ทีมงานอาสาสอน ไม่ใช่เป็นการติวแต่เป็นการ
เรียนการสอนที่เป็นการประมวลความรู้ในกลุ่มสาระนั้นด้วยเวลาอันจ ากัด ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน ฝากครูทุกท่าน      
ทั้ง    4 กลุ่มสาระ  ถ้าชั่วโมงที่ 1 สอนอยู่ห้อง ม.3/11 แล้ว ม.3/11นั้นเรียนประมวลความรู้ ณ ห้อง 324 ขอให้
ครูผู้สอนชั่วโมงที่ 1 ไปเซ็นชื่อตัวเองที่ห้อง 324 และหมายเหตุว่าเรียนประมวลความรู้ โดยครู…..ที่ห้อง 324 และนั่งใน
ห้องเพื่อดูแลนักเรียน  เมื่อนักเรียนอยู่ที่ไหนครูก็จะต้องอยู่ที่นั่น ขอให้ครูใช้เวลาตามตารางสอนให้คุ้มค่ามากที่สุด ในการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผู้อ านวยการได้พูดเกี่ยวกับการสอนของครู ถ้าหากครูไม่เข้าสอน ขอให้ผู้ปกครองถามลูกและ
บอกลูกว่าขาดทุนถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่ได้เรียน ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตาม ดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยและเป็นไปตาม
เปูาหมายการจัดการศึกษาตามเปูาหมายของชาติ  กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขตพื้นที่ บรรยากาศในห้องเรียน 
ที่ผ่านมาแต่ละห้องดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับทุนของนักเรียนด้วย ขอบคุณส าหรับการด าเนินการ อยากให้
ท าทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสุดความสามารถ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง และขอเน้นย้ านักเรียนที่มาสาย       
ฝากทีมงานอนามัยโรงเรียนปริ้นรายชื่อนักเรียนที่ตรวจ ATK แล้วไปไว้ที่ปูอมยามด้วย ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ตรวจ 
ATK ขอให้คิดว่าเสี่ยงไว้ก่อน  ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะสอบปลายภาคแล้ว  เมื่ อสอบเสร็จจะได้ปิดภาคเรียนและ
ด าเนินการรับนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2565 ส าหรับ โครงการ MEP 
ทีมงานทะเบียนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ฝากครูที่ปรึกษาใช้ความมุ่งมั่น ความพยายามเต็มบทบาทในหน้าที่             
ที่รับผิดชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มติ      :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565  
                      มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 125 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน   
   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วและเรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏบิัติ 
   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 – 
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      3.2.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 
            3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
            3.2.1.1 การสอนประมวลความรู้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามที่ผู้อ านวยการได้กล่าวข้างต้น  ขอความร่วมมือครูที่มีคาบสอนในคาบที่ 1-4         
ช่วยก ากับดูแลนักเรียนด้วย 
       3.2.1.2 ตามที่งานทะเบียนได้แจ้งครูผ่านกลุ่มสาระว่าตั้งแต่วันนี้จะเป็นช่วงเวลา
การลงคะแนนใน SGS ครึ่งแรก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ดังนั้นขอให้ครูกรอกคะแนน SGS ในครึ่งแรก
ให้เรียบร้อย 
        3.2.1.3 ตอนนี้เหลือเวลาเรียนประมาณ 3 สัปดาห์  ตามปฏิทินสัปดาห์นี้จะให้ครู
ส่งต้นฉบับข้อสอบให้กับกลุ่มบริหารงานวิชาการ  เพื่อจะได้ถ่ายเอกสาร   ซึ่งในกลุ่มบริหารงานวิชาการจะมีเจ้าหน้าที่  
จ านวน 2 ราย คือ นางมาริสา เรศประดิษฐ์ ตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัว เนื่องจากลูกสาวได้ติดเชื้อโควิด และนางสาวพิชยา  
พรหมภักดิ์ ตอนนี้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ จะต้องระมัดระวังและเสี่ยงง่าย  ดังนั้น ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงต้องช่วยกัน
ถ่ายเอกสารข้อสอบ ขอให้ครูส่งต้นฉบับข้อสอบภายในสัปดาห์น้ี 
       3.2.1.4  ในการสอบปลายภาค จะสอบแบบ Onsite  คือ ทางกลุ่มบริหารงาน
วิชาการได้จัดตารางสอบเสร็จแล้ว แต่มีครูมาขอแก้ไขตารางสอบ จึงอยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ และจะรีบด าเนินการท า
ค าสั่งโดยเร็วที่สุด 
       3.2.1.5  จ านวนครูโรงเรียนเวียงสระ จ านวน 35 รายที่คุมสอบ O-NET ในวัน
อาทิตย์นี้  ณ โรงเรียนบ้านนาสาร  ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจะท าการส ารวจอีกครั้ง เรื่องการเดินทางว่ามีครูเดินทาง
ไปเองกี่คนและไปรถโรงเรียนกี่คน เพื่อจะได้จัดรถได้ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด 
       3.2.1.6  เมื่อครูสอนประมวลความรู้เสร็จแล้ว ขอให้ครูช่วยควบคุมนักเรียนด้วย 
ให้ครูถามนักเรียนว่าใบเซ็นชื่อลงเวลาสอน บันทึกการสอนอยู่ไหน ขอให้ครูเซ็นชื่อด้วย ส าหรับกลุ่มที่เรียนOnline ขอให้
ครูรายงานผลด้วย เนื่องจากทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจะได้สรุปข้อมูลและส่งทางกลุ่มไลน์โรงเรียนเวียงสระทุกวัน 
ขอให้ครูประจ าชั้นช่วยติดตามนักเรียนด้วย  การจัดการเรียนการสอนขอให้ช่วยกันดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการ
และเว้นระยะห่วง  เพื่อความปลอดภัย จัดห้องเรียน เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ให้โล่ง เพื่อปูองกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) 
 

         3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                  - ไม่มี - 

         3.2.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
         3.2.2.1  การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน  โดยจะจ่ายให้กับนักเรียน จ านวน 143 คน 
จ่ายคนละ 1,500 บาท ซึ่งได้คุยกับผู้อ านวยการแล้วว่าจะให้ฝุายการเงิน ครูประนอมด าเนินการโอนเงินปัจจัยพื้นฐาน
ให้กับนักเรียนที่ได้รับเงิน 
         3.2.2.2  ฝากหัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบ  กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานกลุ่มแผนงานด้วย  เนื่องจากแผนงานจะได้ให้งานประกันใช้ข้อมูลนี้ในการด าเนินการ
ต่อไป  ผู้อ านวยการ (แสดงความเห็นว่า) เรื่องรายงานกิจกรรม/โครงการ1. ฝากครูที่มี ผง.01 แบบโครงการตั้งแต่ขอ
อนุมัติ 2.ขออนุมัติตามแบบ ผง.02  หากเขียนแล้ว ท าแล้ว ใช้เงินแล้ว  ถ้าไม่รายงาน ตามระเบียบถือว่าเป็นความผิด  
เพราะเอาเงินราชการไปใช้แล้วไม่รายงาน  จากนี้หากครูที่ยังไม่รายงาน แล้วข้ามไป 1 ภาคเรียน ผู้อ านวยการจะไม่เซ็น
ย้อนหลังให้  เนื่องจากกรณีที่ผ่านมา การเขียนย้ายจะมีการรายงายย้อนหลงเยอะมาก รูปแบบรายงาน ผง .03              
มีแบบฟอร์มอยู่แล้ว ขอแค่ให้รายงานส่งฝุายแผนงานและงบประมาณด้วย เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างจะต้องมี ใน SAR        
ในการรายงานผลการปฏืบัติการ ตามโครงการตามแผนการปฎิบัตัการ ประจ าปี 2564  ซึ่งก าลังจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่บาง
กิจกรรมท าตั้งแต่ พฤษภาคม-มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ยังไม่รายงาน  อยากให้กลับไปดูใหม่  ผู้อ านวยพร้อมที่จะเซ็นให้   
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หากกิจกรรม/โครงการใดไม่ได้ใช้งบประมาณก็ขอให้รายงานด้วย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มสาระสังคม ในการจัดกิจกรรมวัน
มาฆบูชาหรือวันเข้าพรรษา ที่มีการตอบค าถามและเกียรติบัตรออนไลน์ จะไม่มีการใช้งบประมาณ แต่ด าเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง บรรลุตามเปูาหมาย สามารถที่จะรายงานได้โดยเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์  ก าลังจะเสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการ ปี 2564  ครูบางคนกลับไป
เปิดดูกิจกรรม/โครงการที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วรีบเขียนโครงการขอใช้งบประมาณในกิจกรรม /โครงการ ก่อนสิ้น
แผนปฏิบัติการ ปี 2564  ผู้อ านวยการ(แสดงความเห็นว่า) เงินแต่ละกิจกรรม/โครงการ ไม่ได้หายไปไหน เพราะเป็นเงิน
ของโรงเรียนอยู่ในบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดพัสดุและครุภัณฑ์  ผู้อ านวยการยินดีจะอนุมัติให้ซื้อถ้าเป็น
ประโยชน์  แต่ในกรณีที่หลายกิจกรรม/โครงการที่ครูส่งมา ผู้อ านวยการยังไม่อนุมัติ ก าลังพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น        
การสั่งซื้อกระดาษ 50 รีม ซื้อไปตั้งไว้ และการสั่งซื้อแลคซีน เดือนกุมภาพันธ์ แล้วใช้งานเดือนพฤษภาคม   แลคซีน    
อย่างดีอยู่ได้ 2 เดือนก็หมดอายุแล้ว ไม่อยากให้ครูซื้อตั้งไว้ เนื่องจากวัสดุนั้นเสื่อมสภาพ  ในการอนุมัติ ผู้อ านวยการ      
จะดูความเหมาะสมและความคุ้มค่าตามกิจกรรม/โครงการ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งตามนโยบายของโรงเรียนจะ
เข้าร่วมและยื่นการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2566  ซึ่งในปีการศึกษา 2565      
ด้วยทางโรงเรียนเวียงสระมีแผนของปี 2564 จะพยายามคิดกับทีมงานเจ้าของหลายๆกิจกรรม ยังไงกิจกรรมนี้ก็จะ
เกิดขึ้นแน่นอน เพราะ เป็นงานตามนโยบาย  การรายงานแผนงานกิจกรรม/โครงการ  ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 
ขอให้รายงานกิจกรรรมที่รับผิดชอบควบคู่มาด้วย ส าหรับบันทึกความดี ผู้อ านวยทราบว่าแต่ละคนมีความดี                 
อยู่ในตัวทุกคน การครองตนครองงาน รักและศรัทธาในวิชาชีพทุกคน  ความแตกต่างของแต่ละคนอยู่ที่การปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรายงานเป็นเชิงประจักษ์ 
 

         3.2.4 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
           3.2.4.1 กิจกรรมหน้าเสาธงที่ครูจะต้องด าเนินการในการเช็คสถิติของนักเรียน เพื่อ
รายงานผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดต่อไป  กิจกรรมหน้าเสาธงขอก าหนดเวลาการส่งใบเช็คชื่อ เวลา 09.00 น. หลัง
กิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว  การส่งใบเช็คชื่อ เพื่อให้เลขาสรุปรายงานผู้อ านวยการให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 10.30 น. 
และส่งข้อมูลต่อไปยังงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรายงานต้นสังกัดต่อไป 
        3.2.4.2 กิจกรรมโฮมรูม จะจัดในคาบ 0 คือเวลา 08.00 – 08.30 น.        
ส่วนหนึ่งครูจะก ากับอยู่ที่หน้าเสาธงและครูอีกคนจะก ากับอยู่ที่ห้องเรียน  ในวันนี้มีครูบางห้องที่ครูที่ปรึกษาต้องกักตัวทั้ง 
2 คน  หรือบางห้องมีครูที่ปรึกษาคนเดียว  ส าหรับห้องที่มีครูที่ปรึกษากักตัวทั้ง2คน จะให้หัวหน้าห้องเป็นผู้ด าเนินงาน
แทน  ฝากครูที่ปรึกษาก าชับเรื่องเวรท าความสะอาดในห้องเรียน  โต๊ะ เก้าอี้ ให้นักเรียนด าเนินการให้เรียบร้อย 
        3.2.4.3  พฤติกรรมของนักเรียน  ในวันเปิดเรียนวันแรกมีนักเรียนที่มีพฤติกรรม    
ที่ไม่ดี ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนและแกล้งเพื่อน คือ ไปดึงกางเกงนักเรียนผู้หญิง  ฝากครูที่ปรึกษาท าบันทึกข้อความ 
เรื่องที่นักเรียนกระท าผิดและรายงานให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ อ านวยการทราบ  หากครูที่ปรึกษา          
ไม่สามารถด าเนินการได้ จะให้หัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการแทน  ฝากครูที่ปรึกษาดูแลก ากับติดตามนักเรียนด้วย 
ส าหรับครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี แกล้งเพื่อนนั้น ให้ครูท าบันทึกข้อความให้เรียบร้อย และจะเชิญ
ผู้ปกครองมาพูดคุยที่โรงเรียน 
        3.2.4.4 การลงโทษนักเรียน จะงดการลงโทษแบบใช้ไม้เรียว ส าหรับการลงโทษ
นักเรียนตามกฎกระทรวง มี 4 สถาน คือ  
     1.ว่ากล่าวตักเตือน 
     2.ท าทัณฑ์บน 
     3.ตัดคะแนนความประพฤติ 
     4.ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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       3.2.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          3.2.5.1 งานอนามัยการตรวจ ATK  ในวันพรุ่งนี้จะมีการตรวจ ATK                  
ณ หอประชุมเฟื่องฟูา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ส าหรับวันนี้นักเรียนที่ไม่มาจะให้ครูเวร แจ้งนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ที่มาใหม่  ให้แยกตัวไปรอตรวจที่หอประชุมเฟื่องฟูาในวันพรุ่งนี้ และจะมีการสุ่มตรวจ
นักเรียนในชั้นต่างๆ  วันนี้ยอดนักเรียนที่ตรวจ ATK  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 375 คน และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 247 คน ครู จ านวน 13 คนและนักเรียนห้องอื่นๆอีกจ านวน 9 คน รวมแล้ววันนี้มีการใช้ชุดตรวจ ATK จ านวน  
626 คน  ซึ่งยอดจะต่างกับยอดนักเรียน Onsite  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนแจ้งจ านวนนักเรียนที่มา
โรงเรียนวันนี้ให้ทราบ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 407 คน คิดเป็น 84%, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 387 คน คิดเป็น 83%, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 247 คน คิดเป็น 82% และนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 229 คน คิดเป็น 75% 
       3.2.5.2 งานอนามัย การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทีมงานเทศบาล
ต าบลเวียงสระได้ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียน ตั้งแต่อาคาร 5 – อาคาร 1 ยกเว้นห้องสมุดที่ยังไม่ได้ฉีด  
และได้มีการให้ปิดประตูหน้าต่างให้หมด เนื่องจากเวลาฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ น้ ายาจะท าความสะอาดในช่วงเสาร์ -อาทิตย์  
ดังนั้นในวันจันทร์ขอให้ครูหรือนักเรียนช่วยเปิดหน้าต่างด้วยและในวันศุกร์นี้ก็จะมีการท าความสะอาดอีก ส าหรับ           
ในคาบโฮมรูมขอให้ครูก าชับนักเรียนว่าให้ปิดไฟ พัดลม หน้าต่างและประตูทุกวัน เนื่องจากบางห้องไม่ได้ปิดหน้าต่าง      
ลมพัดแรงก็จะท าให้ได้รับความเสียหายและเสื่อสภาพเร็วกว่าปกติ  ในการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในวันศุกร์ที่ผ่านมา           
มีห้องเรียนจ านวน 3 ห้องที่ลืมปิดพัดลม 
       3.2.5.3 งานอนามัย นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรัตน์ ได้ส่งลิ้งค์ทางกลุ่มไลน์        
งานราชการโรงเรียนเวียงสระ เรื่องการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ครูรายงานบันทึก     
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 , 2 และ 3 ผ่านทางGoogle form  ด้วย ส าหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนยัง
ไม่ได้พานักเรียนไปฉีด ขอให้ครูที่ปรึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบด้วยว่าหากโรงพยาบาลมีก าร Walk in 
นักเรียนสามารถไปฉีดวัคซีนได้และให้แจ้งทีมงานอนามัยโรงเรียนทราบด้วย ส่วนการรายงานนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หรือติดโควิด ขอให้ครูประจ าชั้นแจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียนเพื่อจะได้น าข้อมูลของนักเรียนมาบันทึกในงานอนามัยและจะน า
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มนี้ไปลงข้อมูลในรูปแบบของเขต หรือ E-COVID ทั้งข้อมูลของครูและนักเรียน ทางโรงเรียนจะต้องแจ้ง
และรายงานข้อมูลไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยทศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรทราบ 
        3.2.5.4 งานประชาสัมพันธ์ ในวันพรุ่งนี้  จะมีเจ้าหน้าที่ทางธนาคารออมสิน      
มาให้บริการลงแอป MyMo ซึ่งเป็นแอปที่ใช้บริการของธนาคารออมสิน  เวลา 09.00 น. ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์     
ครูและนักเรียนสามารถน าโทรศัพท์มาใช้บริการได้ นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว (แสดงความเห็นว่า) ส าหรับในวันพรุ่งนี้ 
นอกจากแอปพลิเคชั่นแล้ว หากใครที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีของธนาคารออมสิน  สามารถเปิดบัญชีได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากเป็นการเปิดบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์ และไม่มีค่าบริการรายปี เนื่องจากไม่ได้ใช้บัตร ATM  
                           3.2.5.5 งานสารสนเทศ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
ใส่เสื้อสีส้มในวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้ในการถ่ายรูปและใช้เป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน ส าหรับครูที่ไม่มีเสื้อสีส้มสามารถใส่เสื้อสีส้ม
ที่สุภาพและหากไม่สามารถมาถ่ายรูปในวันพรุ่งนี้ได้ ขอให้ครูมาถ่ายอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565        
ผู้ที่ด าเนินการถ่ายรูป คือ นายภนธนา บ าเพ็ณธรรม  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
      - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
       1. (นายอเนก  เพ็ชรมาก)  ในช่วงที่รับสมัครนักเรียนโควตา นางสาวอ าพิญา ชูขันธ์ 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนได้ส่งโปรแกรมการคิดเกรดเฉลี่ยต่างๆทางกลุ่มไลนืโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  ฝากครูประจ าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วยประสานนักเรียนเรื่องการคิดเกรดเฉลี่ยต่างๆ ด้วย 
 
 
       2.หากนักเรียนมีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ เมื่อยตัวหรือมีอาการผิดปกติให้นักเรียนแจ้งครู    
ที่ปรึกษาทราบทันที 
       3.การรับประทานอาหารช่วงพักเที่ยง ขอให้แยกย้ายกัน งดการรวมกลุ่มกัน 
       4.การรายงานผลตรวจครั้งที่ 2 ของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผลเป็นลบ ครูทุกคน
ปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้อ านวยการสบายใจ และครูประเสริฐ ปลอดรัตน์ ขออนุญาตกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วัน ผลตรวจ
ครั้งที่ 1 ผลเป็นลบ 
       5.ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ติดเชื้อโควิด สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเสี่ยง
ต่ า ให้ท าบันทึกข้อความรายงานผู้อ านวยการทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตกักตัว 
 
เลิกประชุมเวลา   17.30 น 
 

      
            

      ลงชื่อ               ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสาวปิยพร   ทองจิตร) 
                                                             เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

      ลงชื่อ          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                     (นายณัฏฐชัย  รักแก้ว) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 
 
 

      ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                 (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 


