
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 3/ 2565 

วนัศุกร์ ท่ี  25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  15.30 น. 
ประชุมออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

เริ่มประชุมเวลา  15.30  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  แป้นเจริญ 
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  หนูแป้น 
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 ์
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวภัทรศยา  รตันบัณฑิต ภาษาตา่งประเทศ(จีน)     (ลาศึกษาต่อประเทศจีน) 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1.1 เรื่องที่จะต้องท าความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังด าเนินการ    

สู่การปฏิบัติ  ตอนนี้ครูที่ได้รับการติดเชื้อโควิดและก าลังรักษาตัวอยู่  มีหลายคน ยกตัวอย่างเช่น  
        1.1 นางสาวหทัยชนก แสงมณี กลุ่มสาระภาษาไทย ตอนนี้มีอาการไอ   
เจ็บคอ  มีไข้เล็กน้อย  แต่ยังไม่ได้รับยา เนื่องจากโรงพยาบาลผู้ป่วยเยอะมาก จะต้องรอชื่อเข้าระบบของโรงพยาบาลก่อน 
เมื่อชื่อเข้าระบบแล้วทางโรงพยาบาลจะส่งยามาให้  ตอนนี้กินยาที่ซื้อส ารองไว้ คือ ยาพารา ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอ
และยาละลายเสมหะ 
        1.2 นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตอนนี้มีอาการเจ็บคอ 
ยังไม่ได้รับยาและรักษาตามอาการ  เมื่อตรวจพบเชื้อได้ตรวจแล็ปของโรงพยาบาลเอกชน เมื่อตรวจเสร็จน าผลตรวจแล็ป
เพื่อมารับยาที่โรงพยาบาลของรัฐ แล้วทางโรงพยาบาลของรัฐจะส่งยามาให้ที่โรงพยาบาลสนาม ทางโรงพยาบาลบอกว่า
ให้รอก่อน เน่ืองจากผู้ป่วยเยอะมาก ให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามไปก่อน 
        1.3 นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตอนนี้อาการปกติ
ทุกอย่างแล้ว สามารถไปปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
        1.4 นางสาวน้ าฝน ใสหลวง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อาการดีขึ้น แต่ยังมี
อาการไอเล็กน้อย ทางโรงพยาบาลเอายามาให้แล้ว ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียนเวียงสระ และส าหรับเหตุ
พิเศษ จ านวน 2 ราย คือ 1.นางสุชญา  เทือกสุบรรณ กลุ่มสาระศิลปะ  ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ เนื่องจาก
อยู่ในช่วงตั้งครรภ์  เกิดภาวะรกเกาะต่ ามีเลือดออก เสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนด ตอนนี้กิจวัตรประจ าวันคือ              
อยู่บนที่นอน ใช้รถเข็นในการเข้าห้องน้ า ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะคลอดบุตรแล้ว ผู้อ านวยการให้ถือ
ว่าเป็นเหตุพิเศษและมีความจ าเป็น 2.นางสาวกนกกานต์  วังบัว กลุ่มสาระภาษาไทย  ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน
ออนไลน์ เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจากการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ เข่าแตก จะต้องใส่เฝือก ท าให้ไม่สามารถมาสแกนนิ้ว
ที่โรงเรียนได้ ส่วนเรื่องงานอื่นๆปฏิบัติงานได้ตามปกติ ผู้อ านวยการให้ถือว่าเป็นเหตุพิเศษและมีความจ าเป็น 
     ในความเป็นข้าราชการครูและหลายๆเรื่อง จะมีหลายกรณีและหลายเคส      
ที่จะต้องดูความต่อเน่ืองของลักษณะของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน ผู้อ านวยการจะพิจารณาเป็นเคสๆไป หากใครมีปัญหา
ให้แจ้งผู้อ านวยการทราบ เพื่อปรึกษาหารือและท าเป็นบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการ ในส่วนของงานราชการ             
ที่จะด าเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ เป็นกิจกรรมส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของครูที่จะต้องด าเนินการ              
ในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมของโรงเรียน คือ เป็นศูนย์สองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการสอบ O-NET ของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีสมาชิกที่มาร่วมสอบกับโรงเรียนเวียงสระด้วย  เบื้องต้นวันนี้ เฉพาะATK ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
ประมาณ 900 คน ,รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ประมาณ 90 คน ตอนนี้
ผู้ป่วยโควิดเยอะมากทุกพื้นที่ และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นสัปดาห์ของการสอบออนไลน์ สิ่งที่แจ้งให้ทราบ 
เตรียมข้อมูลที่จะพูดเรื่องผลกระทบทุกโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีปัญหาในทุกจุด ทุกโรงเรียน     
เป็นเหมือนกัน จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ใส่ใจ ผู้อ านวยการเป็นคนที่เน้นย้ าอยู่ตลอดเวลาประชุมผู้ปกครองว่า             
อย่าโทษโรงเรียนและอย่าโทษครูเพียงฝ่ายเดียวให้กลับไปดูที่มาที่ไป   

              1.1.2 ส าหรับเรื่องพฤติกรรมและการจัดการเรียนการสอนของครู  
เน่ืองจากมีผู้ปกครองร้องเรียนและแจ้งผู้อ านวยการ เรื่องการประพฤติปฏิบัติของครูที่ไม่เหมาะสม 

        - การลงโซเชียล      ทั้งข้อความและรูปภาพที่ดูไม่เหมาะสมกับความเป็น
ครู  และการจัดการเรียนการสอน   เป็นลักษณะที่นักเรียนส่งงาน   
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ทางไลน์ส่วนตัวของครู แต่ครูไม่อ่านไลน์ ไม่ตอบไลน์นักเรียน และครูบอกว่าไม่รับงานนักเรียนแล้ว  เมื่อนักเรียนโทรศัพท์
หาครูแล้วเปิดล าโพง   ซึ่งมีผู้ปกครองนั่งฟังอยู่ด้วยครูใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสม แล้วผู้ปกครองก็ได้โทรศัพท์หาผู้อ านวยการ
แจ้งว่าครูใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ถามว่าท าไมครูจึงพูดจาแบบนั้น  ส าหรับพฤติกรรมของครู    
รายนี้ได้มีนักเรียนส่งคลิปวิดีโอมาให้ผู้อ านวยการดูตอนครูสอน Onsite ช่วง 3-4 สัปดาห์ที่เปิดเรียน โดยใช้ค าพูดว่า      
ถ้าผู้ปกครองมาด่าครู ครูก็จะด่ากลับ ซึ่งนักเรียนมีคลิปหลักฐานเรียบร้อย   
         - ครูบางคนนักเรียนบอกว่าครูไม่ค่อยได้สอน ไม่ค่อยอธิบายให้นักเรียนฟัง 
แต่จะใช้วิดีโอในการสอนแทน  
         - ผู้ปกครองส่งข้อมูลมาให้ผู้อ านวยการดูว่าปกติครูจะต้องสอนบทที่ 1, 2
และ 3 ตามล าดับ เนื้อหาจะต่อเนื่องกัน แต่ปัจจุบันว่าครูสอนบทที่ 1 แล้วข้ามไปสอนบทที่ 3 ท าให้เรียนไม่ต่อเนื่องกัน
และนักเรียนใกล้จะสอบแล้ว  
         - ผู้ปกครองทักไลน์หาครูที่ปรึกษา เพื่อขอดูการส่งงานของนักเรียนว่าค้าง
ส่งงานอะไรบ้าง แต่ครูที่ปรึกษาอ่านไลน์แล้วไม่ตอบ ผู้ปกครองจึงพิมพ์ทิ้งท้ายไว้ว่า “ครูตอบหน่อยก็ดีนะครับ”และ
ผู้ปกครองจึงแคปหน้าจองส่งมาให้ผู้อ านวยการดู  จากสิ่งที่ผู้อ านวยการได้แจ้งนั้น เบื้องต้นถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเป็น
ประสบการณ์ ส าหรับครูที่กล่าวถึงน่าจะรู้ตัวว่าเป็นการกระท าของตัวเอง  เรื่องการพูดจากับนักเรียนและพฤติกรรมต่างๆ 
เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวัง ส าหรับการใช้โซเชียล ทั้งไลน์ เฟสบุ๊ค ติ๊กตอก สตอรี่ จรรยาบรรณความเหมาะสมการเป็น
ครูมีหรือไม่  ขอให้ครูตระหนักและปรับปรุง   

              1.1.3 ผู้อ านวยการได้บอกผู้ปกครองด้วยความเคารพว่าหากมีปัญหาอะไร
ให้เข้ามาในโรงเรียนและยินดีที่จะให้ข้อมูล โดยให้ครูชี้แจงข้อมูลกับผู้ปกครองถึงที่มาที่ไปของข้อมูลเรื่องการแก้ O และ 
แก้ ร ของนักเรียนขอให้ครูบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย แคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเองด้วย  ยุคนี้เป็นยุคของ
โลกโซเชียล ซึ่งมีความรวดเร็วมาก  ขอให้ครูระมัดระวัง ช่วงก าลังติดตามนักเรียนก่อนที่จะตัดเกรดแล้วให้นักเรียนส่ง
งาน ครูให้นักเรียนส่งในรูปแบบไหนแล้วแต่เทคนิคของครูแต่ละคน  ขอให้ใช้ความอดทนส่งงานทางไลน์ส่วนตัวหรือทาง
ไลน์กลุ่ม 

     1.1.4 การปฏิบัติราชการ ณ ตอนนี้ ผู้อ านวยการมีเหตุผล ซึ่งในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทุกคนมีความเสี่ยง แต่ในความเป็นข้าราชการ ณ ตอนนี้ 
ทุกหน่วยงานยังเดินหน้าในการท างานตามปกติ และในวันนี้ ผู้อ านวยการได้รับแจ้งจากบันทึกข้อความของนางสาวนริศรา  
ฝอยทอง  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ได้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือเดินทางไปจังหวัดปัตตานี 
เนื่องจากกลับบ้านและลูกสาวติดเชื้อโควิด ไม่สามารถมาสแกนลายนิ้วมือได้ เป็นเคสที่ผู้อ านวยการอึดอัด ข้าราชการครู
มาสแกนน้ิวที่โรงเรียนปกติทุกวัน แต่ครูนริศราลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ซึ่งผู้อ านวยการไม่ได้อนุญาตและผู้อ านวยการ
เพิ่งทราบจากบันทึกข้อความที่เสนอผู้อ านวยการ  (นางสาวนริศร ฝอยทอง)  แสดงความเห็นว่า ได้เดินทางกลับบ้าน
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ ที่  19 กุมภาพันธ์ 2565 และเดินทางกลับอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                 
ในวันอาทิตย์ที่  20 กุมภาพันธ์ 2565  เมื่อกลับมาถึงอ าเภอเวียงสระแม่โทรศัพท์มาบอกว่าลูกติดเชื้อโควิด                  
จึงได้โทรศัพท์บอกนางสาวปิยพร ทองจิตร และบอกว่าให้แจ้งในไลน์กลุ่มงานบุคคลโรงเรียนเวียงสระและท าบันทึก
ข้อความเสนอรองกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้อ านวยการทราบ แต่ว่าอาจจะท าบันทึกข้อความส่งช้า เนื่องจากต้องรอ
ข้อมูลของลูกที่ขอจากโรงพยาบาล ในวันจันทร์ ที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ไปสแกนนิ้ วที่โรงเรียนตามปกติ             
เนื่องจากผลของลูกยังไม่ชัดเจน  ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้ขออนุญาตกักตัว ที่บ้านเช่า อ าเภอ       
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตรวจ ATK ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลเป็นลบ และรอตรวจครั้งที่ 2 
ในวันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่าให้นางสาวนริศรา ฝอยทอง ท าบันทึกข้อความ     
แจ้งผู้อ านวยการย้อนหลัง  ส าหรับเรื่องการตรวจ ATK ตอนนี้มีการปรับกระบวนการตรวจใหม่ เดิมตรวจ ATK ครั้งแรก 
เมื่อวันแรกที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ เปลี่ยนใหม่เป็นตรวจATK ครั้งแรก วันที่ 5 ที่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ปัจจุบัน การตรวจ RT-PCR 
จะมีการช าระเงินด้วย  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ถ้าเป็นบุคคลที่อยู่กลุ่มเสี่ยงสูง   สามารถเบิก 
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 ชุดตรวจ  ATK จากโรงเรียนได้ คนละ 2 ชุดเท่านั้น โดยใช้ตรวจรอบแรก นับไป 5 วันและตรวจรอบที่ 2 นับ              
ไปอีก  5 วัน คือวันที่ 10  ในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เป็นการซื้อโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน ดังนั้นข้อมูลในการเบิก
ชุดตรวจ ATK จะต้องสอดคล้องกัน   
     1.1.5 ในระหว่างนี้ที่ผู้อ านวยการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา    
มาสแกนลายนิ้วมือที่โรงเรียนทุกวัน เบ้ืองต้นคือ  1. เป็นการควบคุม 2. การมาโรงเรียนยกเว้นครูที่จะต้องท างานประจ า
ที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็น ส าหรับครูที่สอน Online แล้วที่บ้านสะดวกกว่า ก็ขออนุญาตเป็นลักษณะควบคุม              
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องให้กับต้นสังกัด  เนื่องจากทางต้นสังกัดไม่ได้มีการสั่งให้ Work for home 
ของทุกหน่วยงาน  หากมีค าสั่งว่าท างานที่โรงเรียน 25% เหมือนที่ผ่านมา ผู้อ านวยการจอ่านรายละเอียดอีกครั้ง 
หลังจากที่ทางต้นสังกัดด าเนินการเรื่องมาตรการเรียบร้อนแล้ว  ทางโรงเรียนจะด าเนินการตามมาตรการของโรงเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มติ      :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์  2565  
                      มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 124 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 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 – 
      3.2.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 
            3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

    3.2.1.1 การสอบในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการสอบ      
โดยใช้ระบบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบ ตามประกาศในช่วงเช้าจะเป็นการสอบวิชาพื้นฐานและในช่วงบ่าย        
จะเป็นการสอบรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งครูสามารถนัดนักเรียนเพื่อมาสอบได้ แต่ส าหรับรายวิชาเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้สอบ       
ส่วนใหญ่ครูจะสอบเรียบร้อยแล้ว ในการสอบขอประชาสัมพันธ์ให้ครูเตรียมการเรื่องการสอบ Online ด้วย 
(ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่าการสอบในเบื้องต้นจะต้องมีตารางสอบ  กรณีมีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ตหรือเรื่องเวลา 
ขอให้ครูประสานกับนักเรียนโดยตรง วันนี้ได้รับรายงานจากรองสุริยา ส าหรับนักเรียนที่ติดโควิดที่ก าลังรักษาตัว 
ประมาณ 50 กว่าคน ขอให้ครูแต่ละวิชามีข้อมูลของนักเรียนและหากนักเรียนไม่สามารถมาสอบได้ ขอให้ครูให้โอกาส
และหาเวลาให้นักเรียนได้สอบด้วย โดยการหาเทคนิคหรือวิธีการอะไรก็ได้ในการเก็บข้อมูลพัฒนาของนักเรียน  
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต  จึงอนุญาตให้นัก เรียนมาสอบ Online              
ที่โรงเรียน ดังนั้น หากในห้องนักเรียน จ านวน 30 คน สอบ Online และนักเรียน  จ านวน 10 คน สอบ Onsite           
หากมีนักเรียนมาสอบ Onsite ที่โรงเรียนขอให้ครูแจ้งผู้อ านวยทราบด้วย เพื่อทางโรงเรียนจะได้ด าเนินการจัดสถานที่       
ในการสอบให้เรียบร้อย  และฝากครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชา ช่วยประสานและสื่อสารกับนักเรียน เรื่องการสอบด้วย  
หากนักเรียนมีปัญหาให้แจ้งและรายงานให้ผู้อ านวยการทราบด้วย 
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      3.2.1.2 ปฏิทินของกลุ่มงานวิชาการ ขอให้ครูระมัดระวังตรวจสอบข้อมูล

และการรวมคะแนนให้ดี เกรดให้ดูตามความเหมาะสมและพัฒนาการนักเรียน  (นางสุริยา บัวทอง) แสดงความเห็นว่า 
การอนุมัติผล จะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 : วันที่ 18 มีนาคม 2565 ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีปัญหาเรื่องผล        
การเรียน และรอบที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม 2565 ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนที่จะต้องผ่านการสอบแก้ตัว 
ส าหรับการจ่าย ปพ. จะจ่าย ปพ.ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  เนื่องจากจะต้องใช้
ในวันมอบตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2565 (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า ทางงานทะเบียนจะต้องมีเวลา               
ในการตรวจสอบข้อมูลหลังจากสอบเสร็จ จะมีเวลาในการท าข้อมูล ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และส่งเอกสาร ปพ.  
หลังจากวันที่ 8 มีนาคม 2565(นางสุริยา บัวทอง) แสดงความเห็นว่าส่งเอกสาร ปพ.  หลังจากวันที่ 8 มีนาคม 2565 
เน่ืองจาก ระบบ SGS การบันทึกคะแนนครึ่งหลังจะเป็นการบันทึกวันที่ 8 มีนาคม 2565 และยังมีผลการเรียนครึ่งแรก
ที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ส าหรับนักเรียนบางคนที่เพิ่มเติมข้อมูล ก็จะกลับมาเปิด SGS ครึ่งแรกอีกครั้ง วันที่ 9  มีนาคม 
2565 วันเดียว แล้ววันที่ 10 มีนาคม 2565 งานทะเบียนจะปิดระบบ เพื่อตรวจสอบการจบของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ดังนั้นในส่วนของ ปพ.คาดว่านางสาว  สลี โรยร่วงน่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่ 9 มีนาคม 2565 
เพื่อให้ครูได้กรอกลงระบบSGS เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน(ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า ปฏิทินที่ชัดเจน  ทางกลุ่มงาน
วิชาการจะก าหนดส่งในกลุ่มไลน์ราชการ  เพื่อแจ้งให้ครูทราบเป็นการล่วงหน้า  และหลังจากที่กลุ่มงานวิชาการออก
ปฏิทินที่ชัดเจน  จะอนุมัติผลวันไหน ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจะได้ดูว่า การที่ครูจะหยุดปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง              
ในบางเวลาและครูที่จะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่ง งานใหญ่ที่รองรับอยู่ในตอนนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2565 – 23 
มีนาคม 2565 เป็นการรับนักเรียนของปีการศึกษาใหม่ ปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ห้องเรียน MEP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และห้องเรียน Gifted ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

    ส าหรับการสอบห้องเรียนพิเศษ เบ้ืองต้น ผู้อ านวยการได้รับแจ้งว่า นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP จ านวน 1 คน ติดเชื้อโควิดและการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2565 นักเรียนรักษาตัวเสร็จแล้ว     
แต่อยู่ในช่วงการกักตัว ทางโรงพยาบาลบอกว่านักเรียนรักษาตัว 10 วันเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถมาสอบได้ 
แต่ให้ทางโรงเรียนจัดห้องสอบให้นักเรียนสอบคนเดียว (นายวันชัย  ตรีสงค์) แสดงความเห็นว่า เมื่อวานได้คุย             
กับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า หลังจากนี้ อีก 1 สัปดาห์ การจัดสอบจะต้อง
มีการวางแผนให้ดี มีห้องสอบส ารองและก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2565 จะมีการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ             
ทั้งห้องเรียนพิเศษ MEP และ Gifted  การเข้าสู่กระบวนการรับนักเรียน ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2565  ตอนนี้ทาง
โรงเรียนประกาศรับนักเรียนตามคุณสมบัติที่ก าหนด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 ห้อง ด าเนินการเสร็จไป
แล้ว (MEP) จ านวน 1 ห้อง ตอนนี้เหลือ จ านวน 11 ห้อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 ห้อง  
ด าเนินการเสร็จไปแล้ว (Gifted) จ านวน 1 ห้อง ตอนนี้เหลือ จ านวน 7 ห้อง ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 จะประกาศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม รับนักเรียนเพิ่มเติม ประมาณ 70 คน  และเป็นการรับสมัครโดยระบบออนไลน์ 
100%  ส าหนับทีมที่ท างานหนัก คือ ทีมรับสมัครนักเรียน, ทีมงานคอมพิวเตอร์ครูนิวัฒน์  หัสพันธ์และครูอรสุมา    
ขานทองและทีมงานทะเบียนครูสุริยา  บัวทอง  

    หลังจากท าค าสั่งเสร็จเรียบร้อยจะประชุมทีมงานคณะกรรมการรับนักเรียน
อีกครั้ง  และในปีนี้ ผู้อ านวยการได้แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาว่าจะสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน ยกเว้นเงิน     
บ ารุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา  ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านส้อง ที่สอบได้ล าดับที่ 1 -10 , นักเรียนโรงเรียน      
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 127 ที่สอบได้ล าดับที่ 1-10 , นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงที่สอบได้ล าดับที่ 1 – 5 และ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเด็กที่สอบได้ล าดับที่ 1 – 5  ซึ่งเป็นทุนการศึกษา แต่นักเรียนจะต้องเข้าสู่กระบวนการสมัครเรียน
และสอบตามปกติ  ในการสนับสนุนทุนการศึกษาจะยกเว้นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ Gifted 

     3.2.1.3 เรื่องการประเมินในส่วนของวิชาการที่เป็นเอกสารทางวิชาการ   
จะแบ่งตามการส่งงาน คือ ส่งตามก าหนด/ส่งช้า/ไม่ได้ส่ง หากครูท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งขอให้ด าเนินการส่งให้เรียบร้อยด้วย  
ทางวิชาการได้ส่งข้อมูลผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระเรียบร้อยแล้ว 
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         3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
               3.2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตอนนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เราใช้กระบวนการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือ ที่ ศธ 0206.7/ว23  ลงวันที่ 3 
กันยายน 2564 ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลใช้ ว.23 ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเวียงสระจะใช้แบบประเมินอีกแบบหนึ่ง  
สังเกตุว่าปีที่แล้ว ครูจะรายงานผลการปฏิบัติงานและสมุดบันทึกความดี และได้ใช้ ว PA เข้ามา ซึ่งไม่ได้ใช้ ว PA 
ประเมินวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  รูปแบบและวิธีการประเมินก็จะเปลี่ยนแปลงไป  การปฏิบัติงานของครูยังปกติ แต่การประเมินผล         
มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป  เมื่อวานกลุ่มบริหารงานบุคคลได้มีการปรึกษาและเตรียมเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
ตาม ว.23 แต่ละต าแหน่งทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ปริ้นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ครูสามารถรับเอกสารได้ที่ห้องบุคคล  
พร้อมเซ็นชื่อรับเอกสารด้วย ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ กันยายน 2564 

   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564)  

   เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไป โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา       
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  

   1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
   2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์      

เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินไป ใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

      (1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 
73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอื่น ๆ  

      (2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน     
วิทยฐานะ  

      (3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
      (4) การให้รางวัลจูงใจ  
      (5) การให้ออกจากราชการ  
      (6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ โดยให้หน่วยงานที่จะน าผลการประเมินไปใช้ 

ก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ครั้งที่ 2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน  

   5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 
คะแนน ดังนี้ 

   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
   องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตาม

มาตรฐานต าแหน่ง 80 คะแนน  
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   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน  
   องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
   ต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
   องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตาม

มาตรฐานต าแหน่ง 80 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    - ตอนที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 60 คะแนน 
    - ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 20 

คะแนน  
   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน  
   องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน  
    ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
     ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
    ดีมาก (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
     ด ี (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
    พอใช้ (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
     ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 - ลงมา) 
   6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   7. ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้รับการประเมิน  
  องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง   
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
  ต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
  ให้ก าหนดข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อตกลง เกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้ ให้ก าหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพื่อใช้ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานด้วย  

  กรณีที่ผู้รับการประเมินโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วย
ราชการ หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไป
ปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ ให้ผู้รับการประเมินจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับ
ผู้บังคับบัญชา คนใหม่ และให้น าผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกต าแหน่งและทุก
แห่ง มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

  องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 
3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา  
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  8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละ

รอบ การประเมินให้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี  
     (1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 

นี ้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  
     (2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน  

การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน  
     (3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน 

เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตาม
ข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

     (4) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยประเมินจากเอกสาร  
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

     (5) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง   
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน 

ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้  
  ต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน           

ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง         
ที่ก าหนดไว้ 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินข้อตกลงในการ
พัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มาใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล       
การปฏิบัติงานได้   

  องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบ     
ท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม       
การปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน  

     (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ  
     (7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผล         

การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนา ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

  9. ให้ส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการ ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ในข้อ 3 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ  รักษาไว้
อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน  

  10. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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    3.2.2.2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) 

ตอนนี้มีจ านวน 2 ราย ที่ยังไม่ส่ง ว PA ขอให้ครูด าเนินการส่งให้เรียบร้อยด้วย และในการพัฒนาตัวเองตามมาตรฐาน 
จะต้องมีการท าข้อตกลงก่อน ในการรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน PA จากการตรวจสอบมีข้อมูลที่ผิดอยู่ คือ  

     - ในเอกสารหลักฐาน เอกสารบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน วPA 
เป็นเอกสารเบื้องต้นที่ครูจะต้องแสดงต่อผู้บังคับบัญชาในการวางข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ  การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจะพบข้อมูลทั่วไปที่มีความคาดเคลื่อน ตามประกาศของ ก.ค.ศ. 
คิดชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นชั่วโมง แต่ด้วยโรงเรียนเวียงสระ มีประกาศในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน     
เป็นนาที เมื่อเป็นนาที ครูจะต้องคิดเวลาสอน 1 คาบ เป็น 1 ชั่วโมงไม่ได้  เพราะฉะนั้นใน 1 คาบคิดแค่ 50 นาที        
วิธีคิด คือ   ให้เอา 1 คาบ    50   60  ขอให้ครูกลับไปทบทวนและตรวจสอบข้อมูลของตัวเองอีกครั้ง และ         
ในรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน PA นายสันติชูชัย  ช านาญ ได้แก้ไขข้อมูลของครูเรียบร้อยแล้ว  และในการใส่
ชั่วโมง เบื้องต้นจะเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ ครูจะต้องค านึงว่า จะต้องใส่ชั่วโมงมาไม่เกินที่ว่างในตารางสอน         
และไม่เกินคาบสอนที่มีอยู่ด้วย (ผู้อ านวยการ )แสดงความเห็นว่า เบื้องต้นหลังจากที่ครูส่งรายงานเสร็จแล้ว             
กลุ่มบริหารงานบุคคลจะท าสรุปข้อมูลออกมา เพื่อจะได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลภาระงาน โดยจะให้ผู้อ านวยการ ,         
รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมพิจารณาด้วย 
      -เรื่องคาบสอนไม่มีปัญหา ครูจะใส่ข้อมูลได้ครบ แต่ยังมีปัญหา    
เรื่องภาระงานที่นอกเหนือจากคาบสอน  ภาระงานจะต้องยึดตามประกาศและค าสั่งของโรงเรียน  ค าสั่งมอบหมาย       
ให้ครูปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากภาระงานสอนเป็นค าสั่งกลาง ครูใส่ภาระงานต่างๆเหล่านั้นได้เลยว่าครูรับผิดชอบงาน
อะไรบ้างในข้อ 1.2 ส่วนข้อ 1.3 เป็นนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน จะเพิ่มหรือจะลด  ทาง ทีมงานบริหาร             
จะให้ข้อเสนอแนะและจะปรับแก้ให้  ส าหรับส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ครูจะต้องใส่ข้อมูลมาให้ถูกต้องตามที่ประกาศไว้      
ในค าสั่ง  น ามาเขียนใน วPA และนายสันติชูชัย  ช านาญ จะน า วPA ของครูมาเขียนเป็นประกาศรับรองภาระงาน     
ให้กับครู ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ประกาศเรื่องการรับรองภาระงาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ ว 21 เดิม 
     3.2.2.3 ปฏิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ส าหรับรายละเอียดจะส่งทางไลน์
กลุ่มราชการโรงเรียนเวียงสระ  เพื่อครูจะได้ด าเนินการ  ตามปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ก าหนดส่งแบบประเมินตนเอง 
ครูสามารถรับเอกสารได้ที่ห้องบุคคลหรือดาวน์โหลดเอกสารเองก็ได้ ตามลิ้งค์ที่ส่งในกลุ่มไลน์ราชการโรงเรียนเวียงสระ  
ก าหนดส่งแบบประเมินตนเอง ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ส่วนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 (ผู้อ านวยการ )แจ้งว่าส าหรับข้าราชการครูที่ก าลังรักษาตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิด ให้ครูประสานและ                
ให้เพื่อนร่วมงานที่สนิท เพื่อด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มี นาคม 
2565  สืบเนื่องจากวิธีการประเมินผล รอบนี้ไม่ต้องส่งบันทึกความดี แต่จะให้ครูท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน       
ซึ่งจะมีหัวข้อที่ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนดไว้ แต่ละคนเนื้อหาจะไม่เหมือนกัน การก าหนดส่งให้เป็นไปตามปฏิทิน
และหลังจากนั้นคณะกรรมการจะได้ดูและท าการประเมินตามหัวข้อ  การประเมินเลื่อนเงินเดือน ทุกส่วนจะมี          
การประเมิน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัดเหมือนกัน  แต่รายละเอียดที่เป็นรายละเอียดย่อย ครูผู้ช่วยจะไม่มีและรายละเอียด        
จะมีความแตกต่างกันออกไป  ครูอาจจะมีความกังวล เนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ เราจะประเมินกันอย่างไร?      
ตามเกณฑ์การประเมินถ้าครูอ่านหนังสือ ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแนวทางการด าเนินการตาม            
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9 ในการประเมินรอบแรก เพื่อเลื่อนเงินเดือน จะใช้วิธีการดู      
พัฒนาการเป็นหลัก   
     แบบประเมิน ในส่วนที่ 1 ให้ครูกรอกข้อมูลให้ครบ ส่วนจ านวนวันลา     
หากครูไม่แน่ใจให้เว้นว่างไว้ก่อน ชื่อผู้ประเมิน นางสาววรรณี  แก้วศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ ในส่วนที่ 2 
สรุปผลการประเมิน ให้ครูกรอกข้อมูล คะแนนประเมินตนเองและรวมคะแนนให้เรียบร้อย ส่วนที่  3 ผลการประเมิน
ตนเอง ให้ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า แนวทางการประเมินรอบแรก ในการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ ว 21  ที่จะประเมิน ว9  จะใช้ค าว่าปีงบประมาณ  แต่การประเมินเลื่อนเงินเดือน จะมี 2 รอบ คือ   
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รอบแรก 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ รอบสอง 1 เมษายน – 30 กันยายน ซึ่งเป็นการประเมินจากทุกผลงานการ
จัดการเรียนการสอนหรือการประพฤติปฏิบัติตน การพัฒนาตนเองทุกด้าน ทั้ง 3 ด้าน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2ของ             
ปีการศึกษาที่ผ่านมา เริ่ม 1 พฤศจิกายน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน 31 มีนาคม 2565   
     ดังนั้นในการเขียนรายงาน การเขียนข้อตกลงทุกปีจะดูจากการพัฒนาและดู
จากผลลัพท์ ในส่วนของการท ารายงานจะจบพอดีของภาคเรียนที่ 2 คือ ส่งผลการเรียน วันที่ 8 มีนาคม 2565         
ส่งแบบรายงานวันที่ 10 มีนาคม 2565 เราสามารถลงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายวิชาที่ครูสอน หรือข้อมูล
นักเรียนที่ติด 0 ติด ร กี่คน  ครูสามารถน าข้อมูลนั้นมาใส่ในรายงานปฏิบัติงานได้เลย  ตอนนี้ผลงานการปฏิบัติงาน     
การปฏิบัติตน การครองตนครองงานและหลังจากนั้นจะเป็นผลงานที่ครูจะต้องรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น ครูที่           
ไม่รับผิดชอบกิจกรรมอะไรเลย เมื่อถึงเวลาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน จะเขียนอย่างไร เนื่องจากครูไม่ได้รับผิดชอบ
กิจกรรมอะไรเลยและเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมจะเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตามค าสั่ง การเขียน
รายงานปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ย้อนหลัง 3 ปีจะเขียนไม่ถูกเลย  ทางโรงเรียนจะสรุปรายงาน
โครงการกิจกรรมแล้ว ขอให้ครูรายงาน เพื่อให้ผู้อ านวยการลงนามด้วย 

         3.2.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
           - ไม่มี- 
 

         3.2.4 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
           3.2.4.1 ระบบSGSS ขอบคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมมือกัน         

ลงข้อมูลในระบบ  ตอนนี้ก าลังด าเนินการลงระบบได้ประมาณ 90 กว่า% ของข้อมูลทั้งหมด และได้มีการติดตามผ่าน
หัวหน้าระดับเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางห้องที่ยังเจอข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงได้มีการประสานงานเรียบร้อยแล้ว ระบบ 
SGSS เป็นนโยบายหลักของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ที่ประกาศในเรื่องนโยบาย
และจุดเน้นการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา             
สุราษฎร์ธานี ชุมพร   มีระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการดูแล
นักเรียน   

       3.2.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
            3.2.5.1 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  มีระบบที่จะต้องรายงานไปยังต้นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้ทีมงานอนามัย นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรัตน์เป็นผู้รายงาน  จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูล
ของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษาที่ติดเชื้อโควิด(จ านวน 7 คน)  2.ข้อมูลของนักเรียน ณ วันที่ 25 กุมถาพันธ์ 
2565 (จ านวน 57 คน) ซึ่งจะมีการรายงานและอัปเดตข้อมูลทุกวัน รายงานผ่านกลุ่มไลน์งานบุคคลโรงเรียนเวียงสระ
และขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาช่วยลงข้อมูลนักเรียนใน Google form ด้วยและอยากให้ครูกรอกข้อมูลและ          
กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียนด้วย (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่าขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาส่งข้อมูล     
นักเรียนที่ติดเชื้อโควิดให้ทีมงานอนามัยทราบด้วย เพื่อจะได้รายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัด       

     3.2.5.2 เรื่องขออนุญาตใช้สนานที่ของโรงเรียนเวียงสระ 
     - ในวันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2565 และในอาทิตย์ที่  27 

กุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นการสอบ O-NETนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะขออนุญาตใช้สถานที่อาคาร 3 และ
อาคาร 4   

     - ในวันจันทร์ ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการอบรมเป็น
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้เข้าร่วมอบรม  200 กว่าคน       
ซึ่งได้ขออนุญาตจากอ าเภอเวียงสระเรียบร้อยแล้ว โดยจะขอใช้สถานที่หอประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเวียงสระ  

        3.2.5.3 มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าโรงเรียนและหน้าโรงเรียน      
ด้วยการปลูกต้นไม้และตดัแต่งต้นไม้ให้สวยงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
          4.1 .(นายสันติชูชัย  ช านาญ) ปัญหาเรื่องกลุ่มไลน์ราชการโรงเรียนเวียงสระ  

โดยเฉพาะการติดตาม การส่งต่อข้อมูล ท าให้ไม่สามารถย้อนกลับไปหาข้อมูลส าคัญทางราชการได้   ส าหรับการแสดง
ความยินดี การแสดงความเสียใจ บางเรื่องสมควรไปอยู่ในพื้นที่เปิดหรือสร้างกลุ่มไลน์ใหม่  อยากให้ในกลุ่มไลน์ราชการ
โรงเรียนเวียงสระ มีข้อมูลทางราชการจริงๆ ใช้สื่อสารภายในองค์กรและสามารถค้นหาข้อมูลได้ (ผู้อ านวยการ)         
แสดงความเห็นว่ารูปแบบรายงาน สามารถ keep หรือโพสในโน๊ตได้ กลุ่มไลน์ราชการ คือ ไลน์แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ
เท่านั้น หรือลักษณะของการประชาสัมพันธ์ ขอให้ต้นเรื่องเก็บข้อมูลในkeep และโน๊ตด้วย  เพื่อสามารถท าการค้นหาได้
สะดวกและง่ายขึ้น 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
            5.1 การติดเชื้อโควิดถือเป็นเรื่องปกติ อีกประมาณ 4 เดือนจะประกาศเป็นโรค
ประจ าถิ่น 
    
เลิกประชุมเวลา   17.30 น 
 

     
            

      ลงชื่อ               ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสาวปิยพร   ทองจิตร) 
                                                             เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

      ลงชื่อ          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                   (นายณัฏฐชัย  รักแก้ว) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 
 
 

      ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                 (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 


