
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 5/ 2565 

วนัศุกร์ ท่ี  6  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  14.30 น. 
ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์  อาคาร 5 โรงเรียนเวียงสระ 

เริ่มประชุมเวลา  14.30  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. นางอรวรรณ  ศรโีชต ิ
8. นางสาวลดาวัลย ์ จันทร์จินดา 
9. นางสาวสุวราภรณ์  อนิทร์ทุ่ม 
10. นางสาววชิุดา จ าปาสด 
11. นางอุทัยวรรณ  แกว้ทองศร 
12. นางสาวพรวิไล  ทพิย์สุวรรณ 
13. นางสาวหทัยชนก  แสงมณ ี
14. นางสาวธัญดารินทร ์กุลบุตร 
15. นางสาวกนกกานต ์วังบัว 
16. นางปิยนาฎ  เดชาพร 
17. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน ์
18. นางศิริรตัน์  สวัสดิอ์ุบล 
19. นางนงนุช นนทโชต ิ
20. นางสาวสลี   โรยรว่ง 
21. นางปภาดา บุญชนะ 
22. นางสาวจธุามาศ  พริกเบ็ญจะ 
23. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์ 
24. นางสาวน้ าฝน  ใสหลวง 
25. นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
26. นางสาวอารยา  แกว้ทองสอน 
27. นายปกรณ์เกียรต ิ ด้วงทองกุล 
28. นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น 
29. นางสาวอัญชนา  เจอืบุญ 
30. นายธงชัย  รุ่งรตันกลุศร ี
31. นางอรุณี  รุ่งรัตนกลุศร ี
32. นายสันตชิูชัย  ช านาญ 
33. นางสาวกชพร  เรืองรอง 
34. นางสาวกนกวรรณ หมานมา 
35. นางสดุารตัน์  ล าลอ่ง 
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36. นางเจษฎาภรณ์ ภกัดี 
37. นายวุฒพิงษ์  แพรกทอง 
38. นางสาวจารวุรรณ  ฤกษ์วรรณ 
39. นางบุญเรือน  ปิยะพงค ์
40. นางสาวมนปริยา ราชรักษ ์
41. นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ 
42. นางสาวธันยพร ใจงาม 
43. นายธรีเมธ พวงพันธ์ 
44. นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ ์
45. นางอมรรตัน์  แจ่มแจ้ง 
46. นางสาวสมทรง  อ าไพเมือง 
47. นางอารัญญา  บุญมาก 
48. นายกฤติชัย  ราชพบิูลย ์
49. นางสาวศศวิรรณ มสุิก 
50. วา่ที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์ 
51. นายนริศ จันทร์สะอาด 
52. นายศุภสวัสดิ ์กาญวิจิต 
53. นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
54. นายศรัณย์ สงนุ้ย 
55. นางสาวทวิาพร  ศรกีรด 
56. นายเอกพจน ์ แกว้มณี 
57. นายปริญญา  จอง 
58. นางสาวฐิติมน  แกว้มณ ี
59. นางสาวไซนะ  สาเมาะ 
60. นางจฑุาทพิย์  สุวรรณสาม 
61. นายสมชัย  วงษ์สวสัดิ์ 
62. นางสมทรง  วิชัยดษิฐ 
63. นายธรีภัทร์ ทองชื่น 
64. นางดวงกมล  หวานแก้ว 
65. นายเกรียงศกัดิ ์สุวรรณเวลา 
66. นายวรากร  นาควิลยั 
67. นางสาวอัญจิมา  เพชรน้อย 
68. นายศุภชัย สมพงษ ์
69. นางสาววาสนา บุญทอง 
70. นายตรัยพร   เดชาพร 
71. นางวจิิตรา นิคมรัฐ 
72. นางประนอม  สรรพา 
73. นางวัลลภา มีเสือ 
74. นางสาวอนงค์นารถ  ศรสีุวรรณ 
75. นางสาวอนัญญา สยามล 
76. นางสาวยสุตมา  หลีหมัด 
 



-3- 
 
77. นางสรุิยา   บัวทอง 
78. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 
79. นางอาทิตยา  ดวงมณี 
80. นางสาววราภรณ์  จินา 
81. นางสาวภัทรียา  อานนท ์
82. นายเอนก  เพ็ชรมาก 
83. นายสรุิยัน  พรหมพนัธุ์ 
84. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 
85. นางกฤตพร ทองสินธุ์ 
86. นางสาววัลยาภรณ ์ นาคเดช 
87. นางสาวมลฑติา นวลสุทธิ ์
88. นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
89. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
90. นางสาวจรีวรรณ  กองประดิษฐ 
91. นายจกัร ี ธรรมชาต ิ
92. นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
93. นางสาวกนกพร ชูทอง 
94. นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
95. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์ 
96. นายสุเมฆ  สวุรรณสาม 
97. นายภทรธร แช่มวฒันชัย 
98. นางพัชร ีวุฒิกรณ ์
99. นางสาวสาธิตา  ตะนาวศร ี
100. นายวิทยา  ชุมทอง 
101. นางศริิลักษณ ์ ชชู่วย 
102. นางสาวนัจท ี สุขข ี
103. นางวันดี  หอมชื่น 
104. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
105. นางสาววราภรณ์ ช้องทอง 
106. นางปิยะวรรณ บ ารุง 
107. นางพุทธพิร  นุภกัดิ ์
108. นางสาวอ าพิญา   ชูขันธ์ 
109. นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย 
110. นายศริิธนากร   หนูจันทร์แก้ว 
111. นางมาริสา  เรศประดิษฐ ์
112. นางสาวปิยพร  ทองจิตร 
113. นางสาวจริาพร  ชใูจ 
114. นางสาวพิชยา พรหมภักดิ์ 
115. นางสาวภาวินี  พมิพ์ลอย 
116. นางสาวจารวุรรณ  สีแก้ว 
117. นางสาวจฬุาวัลย์  สุระกา 
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118. นายชาญเดช  หมวดภักด ี
119. นางสาวจริยาวด ี หาญชนะ 
120. นางสาวลัทธพรรณ  น้ าใจ 
121. นางสาวจดิาภา มณีนิล 
122. นางสาววรัญดา  สามัญ 
123. นางสาวปรารถนา  แซ่ปัก 
124. นางสาวฉัตรชนก  ยอดพจิิตร 
125. นางสาวฟ้าใส  จันทร์มะณ ี
126. นายนนทวตัร ์ วันนะ 
127. นางสาวรัตติยา  ไทยเกิด 
128. นางสาวทัศนีย ์ เพชรมว่ง 
129. นางสาวศริิลักษณ ์ภิรมย์  
130. นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ ์
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางกาญจนา  แป้นเจริญ  ภาษาไทย   (ติดธุระสว่นตัว)  
2. นางพรทพิย์  ทองต าลึง  ภาษาไทย   (ลาป่วย)   
3. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล  ภาษาไทย   (ลาป่วย)  
4. นางวิภา  อินทร   สังคม    (ติดธุระสว่นตัว) 
5. นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว  สุขศึกษาฯ   (ประชุมรับเงินเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา) 
6. นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ ์  สุขศึกษาฯ   (ไปราชการ) 
7. นางสาวกาญจนา เพิม่มณีรัตน ์  สุขศึกษาฯ   (ออกก่อน 2 ชัว่โมง หมอนัด) 
8. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ  ศิลปะ    (ลาคลอด) 
9. นายวันชัย   ตรีสงค ์   ภาษาตา่งประเทศ  (ไปราชการ) 
10. นางสาวภัทรศยา  รตันบัณฑิต  ภาษาตา่งประเทศ  (ลาศึกษาต่อ) 
11. นางสิเรมอร ศรีแสง   ภาษาตา่งประเทศ  (ลาคลอด) 
12. นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ ์  ภาษาตา่งประเทศ  (ลาป่วย) 
13. นางสาวอารีนา  หมดัอาด า  แนะแนว   (ลาป่วย) 
14. นายภนธนา  บ าเพญ็ธรรม  เจ้าหน้าที่   (ติดธุระสว่นตัว)  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1.1 การเปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงสระ 
เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On-site  ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม  2565  ทุกคนจะต้องมีความตระหนัก     
อยู่ตลอดเวลาและช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและให้ผู้เรียนมีความสุข  ตอนนี้         
ไม่สามารถประเมินได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมีความสุข
หรือไม่   
    1.1.2 ส าหรับในเรื่องของความปลอดภัย  ในกรณีที่จะปลอดภัยได้จะต้องมีการฉีด
วัคซีนซึ่งเป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่ง  นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2  หากนักเรี ยน   
ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ผู้ปกครองประสานไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระและมีค าถามว่าในการ     
เปิดเรียนแบบ On-site นักเรียนจะต้องตรวจ ATK ทุกคนหรือไม่  สรุปคือนักเรียนไม่จ าเป็นต้องตรวจ ATK ทุกคน และ            
จะมอบหมายให้นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว ประชาสัมพันธ์  โดยการใช้ค าว่าขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ 
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    1.1.3 ส าหรับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเป็นอีกหนึ่งมิติของความปลอดภัย         
ในสถานศึกษา ขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาและการหลอกลวงโดยวิธีอื่นในการเล่นโซเชียล เช่น 
Facebook , Line และ Call center เป็นต้น ฝากครูที่ปรึกษาช่วยเตือนนักเรียนด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มติ      :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565  
                       มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 95 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 34 คน   
   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วและเรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏบิัติ 
   3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
    3.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
     3.1.1.1 ติดตามการส่งแผนการสอน 
      - แผนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
      - แผนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ก่อนจะท าการจัดการเรียนการสอนในระเบียบวิธีการในการด าเนินการ 
คุณครูจะต้องมีการเสนอแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนส่งกลุ่มบริหารวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้คุณครูส่งแผนการสอนพร้อมบันทึกขออนุญาต           
ใช้แผนการสอน ซึ่งแผนการสอนจะมี 2 ส่วน คือ  แผนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565และแผนการสอน
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับแผนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสอน
อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้  ส่วนหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ คุณครูสามารถใช้แผนการสอนตามรูปแบบปกติของโรงเรียนได้
และด้วยรูปแบบการประเมินมีการใช้แผนการสอนตามรูปแบบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในช่วงภาคเรียนที่ 1 จะขับเคลื่อนเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
ขอความร่วมมือคุณครูบูรณาการตามแบบฟอร์มด้วย หากคุณครูมีค าถามหรือไม่เข้าใจให้สอบถามรองกลุ่มบริหารวิชาการ                   
ในการส่งแผนจะส่ง 2 ด้าน คือ แผนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแผนการสอนบูรณาการ         
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า 
                   3.1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     - ไม่มี - 

         3.1.3 กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
      - ไม่มี - 
           3.1.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

               - ไม่มี - 
    3.1.5 กลุ่มบริหารทั่วไป 
         - ไม่มี – 
      3.2.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 
            3.2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

                   3.2.1.1 ขอความร่วมมือคุณครูในการตรวจสอบตารางสอนของภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

              การจัดการเรียนการสอนจะต้องมีตารางสอน ทางกลุ่มบริหารวิชาการ
ได้ส่งไฟล์ตารางสอนทางกลุ่มไลน์ราชการโรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว  ขอให้คุณครูตรวจสอบตารางสอนด้วย          
หากมีข้อมูลผิดพลาดให้คุณครูแจ้งรองกลุ่มบริหารวิชาการทางไลน์ส่วนตัว ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  ขอความ
ร่วมมือครูประจ าชั้นติดตามนักเรียนเข้าไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วย  เมื่อนักเรียนเข้ากลุ่มไลน์แล้วขอให้นักเรียนรายงานตัวและ    
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คุณครูเช็คข้อมูลของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่  หากนักเรียนไม่เข้ากลุ่มไลน์ให้คุณครูขอข้อมูลจากงานทะเบียน เพื่อดึง
นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ให้ครบและเพื่อใช้ในการประสานงาน พร้อมกับส่งตารางสอนให้นักเรียนด้วยซึ่งจะอยู่ในโน๊ตไลน์     
กลุ่มราชการโรงเรียนเวียงสระ  ขอให้คุณครูส่ง QR CODE ห้องเรียนในกลุ่มไลน์ราชการโรงเรียนเวียงสระ และ           
ขอมอบหมายให้นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว ด าเนินการประชาสัมพันธ์ขึ้นหน้าเว็ปไซต์โรงเรียนเวียงสระ  
           3.2.1.2 การสอนกิจกรรมชุมนุมและลูกเสือ  ขอความร่วมมือครูชว่ยตรวจสอบ 
หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้ติดต่อ นายประเสริฐ  ปลอดรตัน์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             ในการสอนกิจกรรมชุมนุมและลูกเสือ รองผู้อ านวยการได้พิจารณา
คุณครูที่สอนในระดับใดก็จะจัดกิจกรรมชุมนุมและลูกเสือในระดับนั้นให้  แต่คุณครูหลายท่านใช้กิจกรรมชุมนุมเพื่อให้
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ขอให้คุณครูตรวจสอบว่าตัวเองมีชื่ออยู่ในกิจกรรมชุมนุมอะไรบ้าง หากมีการแก้ ไขหรือ
เพิ่มเติมขอให้แจ้งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมลูกเสือด้วย 
          3.2.1.3  ล าโพง 
             ทางกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดซื้อล าโพงขนาดเล็ก  เพื่อใช้ในการสอน
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ      
ที่คุณครูมี  ส าหรับการติดตั้งโทรทัศน์ทางโรงเรียนได้ท าการติดตั้ง จ านวน 24 เครื่อง ซึ่งอยู่ที่อาคาร 4 และอาคาร 5  
ส่วนอาคารอื่นๆจะต้องทยอยติดตั้งให้ เน่ืองจากงบประมาณของโรงเรียนมีจ ากัด  
        3.2.1.4  ไลนก์ลุ่มวิชาที่สอน 
            เมื่อคุณครูสร้างไลน์กลุ่มนักเรียนแล้ว ขอให้คุณครูสร้างไลน์กลุ่มวิชา      
ที่ตัวเองสอนด้วย  หลังจากที่เรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์  รองผู้อ านวยการจะขอ QR CODE  เพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็ปไซต์โรงเรียน
และเพื่อนักเรียนสามารถติดต่อคุณครูได้  ขอให้ครูเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ 
Online อยู่เสมอ  ส าหรับคุณครูที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในสัปดาห์แรก ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 
2565  ขอความร่วมมือคุณครูสอนในลักษณะ On-hand หรือ Online 
             ผู้อ านวยการแสดงความเห็นว่า ตามนโยบายของรัฐและสาธารณสุข 
เรื่องมาตรการการเปิดเรียน Onsite  
             - กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียนเป็น      
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า สามารถเรียนในพื้นที่สถานศึกษาตามปกติและเว้นระยะห่างในห้องเรียน 
            - กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียนเป็น       
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  ถ้าไม่ได้รับวัคซีน (COVID-19) ตามค าแนะน าปัจจุบัน  หากไม่มีอาการแนะน าให้กักตัวเป็นเวลา 5 วัน
และติดตามเฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา  5 วัน  ถ้าได้รับวัคซีน(COVID-19) ครบตามค าแนะน าปัจจุบัน หากไม่มี
อาการ ไม่ต้องกักตัวและแนะน าให้ไปเรียนตามปกติ 
            - กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียนเป็น      
ผู้ติดเชื้อ  ให้แยกกักตัวที่บ้านและปฏิบัติตามค าแนะน าของสาธารณสุข โดยคณะกรรมการการศึกษาและหน่วยงาน
สาธารณสุขจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
           -  ส าหรับเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ทางโรงเรียนจะเลือกตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่ต้องสอนก่อนที่จ าเป็นต้องรู้  เลือกเสร็จออกแบบและวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 หน่วยของแผนนั้น  ผู้อ านวยการอยากให้คุณครู      
ทุกคนช่วยกันน าแผนมาจัดการเรียนรู้ตามแผนน้ัน ถ้าได้ทุกชั่วโมงคือสุดยอดมาก  รอบที่ผ่านมาการเรียนปรับพื้นฐานจะมี
ตารางสอนและเวลาเรียนที่ชัดเจน ซึ่งครูมีตารางสอนอยู่ในมือ ไม่มีเหตุผลใดที่ให้คุณครูอื่นโทรศัพท์ตามว่าท าไมคุณครู    
ไม่สอนนักเรียน? แต่การเจ็บไข้ไม่สบาย ลาป่วย ลากิจหรือไปราชการ ขอให้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกับการจัดการเรียนการ
สอนและจะเข้าสู่การประเมินการปฏิบัติงานของครูในอนาคต เช่น วฐ2 และ วPA เป็นต้น  ทางโรงเรียนเตรียมวางแผน    
ว่าหากวันไหนที่คุณครูไม่ได้สอน ลาป่วย ลากิจหรือไปราชการมีการสับเปลี่ยนกับบุคคลอื่นเพื่อทดแทน แสดงว่าชั่วโมงนั้น 
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คุณครูขาดสอนแต่ให้เอาชั่วโมงสอนแทนมาชดได้  แต่หากคุณครูลาป่วย ลากิจหรือไปราชการ โดยไม่ได้แจ้งหรือ
สับเปลี่ยนให้บุคคลอื่นสอนแทนก็ตัดชั่วโมงนั้นไป  คุณครูสอนนักเรียนด้วยคุณภาพ  ความพยายามและความมุ่งมั่น มีการ
ก ากับติดตามงานทุกชิ้นทุกวิชาทุกชั่วโมงที่สอน  ขอให้แต่ละกลุ่มสาระได้นัดประชุมและวางแผนร่วมกัน 
            -  ส าหรับเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  คุณครูทุกคนจะต้อง
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 สูตรที่ได้มาจากบันทึกหลังการสอนและในการประชุมครู
แต่ละเดือนจะมีการจับฉลากการน าเสนอนวัตกรรมแต่ละกลุ่มสาระ  งานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียน
การสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูต้องการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

         3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                   3.2.2.1 ยินดีต้อนรับครูย้ายและครูบรรจุใหม่ 
                        ครูย้ายใหม่ จ านวน 1 ราย คือ นายศรัณย์ สงนุ้ย กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯและครูบรรจุใหม่ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวยสุตมา  หลีหมัด กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
          3.2.2.2 งานวิทยฐานะ 
              นางสาวอุไรวรรณ  หะหมานขอแจ้งข้าราชการครูทุกท่านในการขอ
ส ารวจข้อมูลคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA จ านวน 2 ราย เพื่อทางโรงเรียนจะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินต่อไป  รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้จากลิ้งค์ที่ส่งในไลน์กลุ่มราชการโรงเรียนเวียงสระ  พร้อมทั้ง
เข้ากลุ่มไลน์ ตามที่คุณครูขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  เพื่อประสานงานในการประเมินคุณครูสามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 
10 พฤษภาคม 2565  งานวิทยฐานะขอความร่วมมือคุณครูเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อประสานงานในการประเมินและรับทราบ
ข้อมูลอื่นๆ  ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครู วส.  คศ.1 ขอมี คศ.2 วPA  และ กลุ่มครู วส.  คศ.2 ขอมี คศ.3 วPA    
          3.2.2.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
             ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนเวียงสระ              
มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จ านวน 17 ราย ซึ่งเป็นเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
จ านวน 1 รายและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ านวน 16 ราย 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรสาขาวิชา มาจากมหาวิทยาลัย 
1 นางสาวจารุวรรณ  สีแก้ว สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
2 นางสาวจุฬาวัลย์  สุระกา คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
3 นายชาญเดช  หมวดภักดี คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
4 นางสาวจริยาวดี  หาญชนะ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
5 นางสาวลัทธพรรณ  น ้าใจ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
6 นางสาวจิดาภา มณีนิล ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
7 นางสาววรัญดา  สามัญ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
8 นางสาวปรารถนา  แซ่ปัก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
9 นางสาวฉัตรชนก  ยอดพิจิตร ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

10 นางสาวฟ้าใส  จันทร์มะณี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
11 นายนนทวัตร์  วันนะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
12 นางสาวรัตติยา  ไทยเกิด วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
13 นางสาวทัศนีย์  เพชรม่วง เคม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
14 นางสาวศิริลักษณ์ ภิรมย์  เคม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
15 นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ์ เคม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรสาขาวิชา มาจากมหาวิทยาลัย 

16 นางสาวณัชชา  แก้วสว่าง คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
17 นายสกลณัช  แซ่ลิ ม คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

 
       3.2.2.4 การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่    
                   การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ จ านวน 2 ราย คือ นายอหิงศะกะ      
ส้มเกลี้ยง และนางสาวกรกนก  จิตตารมย์  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเวียงสระ ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออก 
เนื่องจากได้งานใหม่และช่วยธุรกิจที่บ้าน  และตามโครงสร้างกลุ่มบริหารงานมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เป็นไปตามบริบท 
ตามจุดเน้นและตามนโยบายที่จะต้องเดินไปพร้อมกัน  ส าหรับเรื่องวิทยฐานะ ตามที่รองณัฏฐชัยได้แจ้งว่ามีการสร้าง      
ไลน์กลุ่มขึ้นมา คุณครูทุกคนก้าวเข้าสู่การพัฒนาวิชาชีพได้ทันทีเมื่อมีโอกาส  เมื่อปีที่แล้วรองณัฏฐชัยเป็นผู้ดูแล  2 กลุ่ม
งาน คือ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  แต่ในปีนี้งานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะเพิ่มขึ้นมา
ทวีคูณ  ดังนั้นผู้อ านวยการจึงให้รองณัฏฐชัย ดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพียงกลุ่มงานเดียว ส่วนกลุ่มบริหาร        
งานบุคคล  ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ดูแลงานเองและประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 จะเชิญวิทยากรมาพูดคุย              
สู่การปฏิบัติ ตามข้อตกลงเดิมที่เขียนตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ครู คศ.1 ไม่ต้องท าข้อตกลง , ครู คศ.2 และคศ.3 
ข้อตกลงจะไม่เหมือนกันและครูที่จะส่ง ว.21 ในวันที่ 30 กันยายน 2565  คือ ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่ปี 
2559 – 2564 คือ นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล , นางกชพร  เรืองรอง และนางอาทิตยา  ดวงมณี 
            3.2.2.5 การพัฒนาบคุลากรในทุกๆเรื่อง 
              กิจกรรมชุมนุมที่รองจตุพลได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนั้น ทางโรงเรียน      
มีบุคลากรที่มีวุฒิลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ  คุณครูจบวุฒิอะไรมาก็จะให้สอนตามวุฒินั้นไปก่อน
ผู้อ านวยการอยากให้คุณครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม  ในส่วนของลูกเสือจะมีการสอบถามว่าถ้าอยากอบรม
ลูกเสือ ทางโรงเรียนจะจ่ายเงินค่าอบรมให้หรือไม่  จะขึ้นอยู่กับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  ทางโรงเรียนจัดท า
งบประมาณเสร็จเรียบร้อบแล้วและการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นของลูกเสือ เป็นการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น           
แต่สิ่งที่เป็นนโยบาย คือ ผู้อ านวยการอยากให้คุณครูทุกคนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ  เนื่องจากเป็นวิชาที่บรรจุ      
อยู่ในหลักสูตร 
          3.2.2.6 การลงเวลาปฏบัิติงาน 
              การปฏิบัติงาน  ตั้ งแต่วันที่  9 พฤษภาคม 2565 ในตอนเช้า 
ธรรมชาติของคุณครูคือ จะต้องมาสแกนนิ้วก่อน 07.45 น. มาให้ทันเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้าและคุณครูสามารถ
สแกนนนิ้วกลับได้ตั้งแต่เวลา  16.00 น. เป็นต้นไปและผู้อ านวยการอยากให้นักเรียนทยอยออกนอกโรงเรียนก่อน           
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะออกไป           

         3.2.3 กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
          3.2.3.1 การติดตามโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
             ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ในการด าเนินการแจกสมุด 
หนังสือเรียน  ตอนนี้กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝากครูที่ปรึกษาด าเนินการเรื่องสมุดและหนังสือเรียนให้นักเรียนด้วย  
แผนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปลี่ยนโครงการกิจกรรม ตอนนี้ทางกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  ฝากคุณครูที่รับผิดชอบโครงการกิจกรรมลงชื่อได้ที่ห้องสภานักเรียน  เมื่อรวบรวมโครงการกิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
          3.2.3.2 ปฏิทินก ากับติดตามโครงการและกิจกรรม 
                    ผู้ที่รับผิดชอบโครงการกิจกรรมทุกกิจกรรม  ในปีการศึกษา 2565 นี้
จะให้กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณได้ท าปฏิทินในการก ากับติดตามโครงการกิจกรรม ซึ่งจะด าเนินการตาม         
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ห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ของโครงการกิจกรรม  ถ้าโครงการกิจกรรมใดผ่านพน้ไปแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินโครงการกจิกรรม อาจจะ
มีการพิจารณาอีกครั้ง  จากปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องการเขียนขอใช้เงินตามแผน  ดังนั้นกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณจึงได้จัดท า
ปฏิทินในการติดตาม ตรวจสอบทุกโครงการกจิกรรม  ด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมด าเนินการให้เรียบร้อยและขอให้รายงานโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กลุ่มบริหารแผนงาน
แผนงานและงบประมาณ 

         3.2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
               - ไม่มี- 
 

       3.2.5 กลุ่มบริหารทั่วไป 
             3.2.5.1 การเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565  
             การเปิดเรียนในวันจันทร์  ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นเรื่องมาตรการของโรงเรียน  ทางงานอนามัยจึงได้มีการท าตามขั้นตอน 22 ข้อ ของการเปิดเรียนแบบ Onsite     
ซึ่งจะมีการประเมินโรงเรียน และเมื่อประเมินเสร็จได้ส่งเอกสารที่ได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้วไปยังอ าเภอเวียงสระ 
เพื่อจะได้ท าการเปิดเรียน 
          3.2.5.2 การท างานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
               ในส่วนของนักการแม่บ้าน ในช่วงปิดเทอมจะได้หยุดงานประมาณ     
2 วัน คือ วันที่ 12 – 13 เมษายน 2565  ซึ่งเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้ท างานมาตลอดส าหรับการจัด
สถานที่ของโรงเรียน  เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียน  จะใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ด้วยสภาพ
อากาศไม่เอื้ออ านวย  มีฝนตก ท าให้การท างานล่าช้า ไม่ส าเร็จและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงขอให้ครูใช้ประตูทางเข้า
โรงเรียนประตูที่ 2 มีค าถามว่าท าไมไม่ท าในช่วงปิดเทอมให้เสร็จ ค าตอบคือกลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินการมาตลอด 
พยายามท าเต็มที่แล้วแต่ไม่ส าเร็จ 
          3.2.5.3 การจัดอาคารสถานที่  ตั้งแต่อาคาร 1 – 5  
              กลุ่มบริหารทั่วไปได้ส่งรูปแผนผังอาคารต่างๆทางไลน์กลุ่มราชการ
โรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว 
      - อาคาร 1 อาคารอินทนิล 
      - อาคาร 2 อาคารจามจุรี 
      - อาคาร 3 อาคารประดู่ทอง 
        ชั้นล่างสุด เมื่อก่อนจะเป็นห้องเรียน ม.2/8 , ม.2/9, ม.2/10 
และ ม.2/11 ห้องเรียนชั้นล่างอาคาร 3 จะมีกลิ่นอับ บรรยากาศจึงไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนและเวลาฝนตกน้ าจะ       
ท่วมขัง ดังนั้น จากการส ารวจห้องชั้นล่างอาคาร 3  ยังไม่เป็นห้องเรียน จึงย้ายนักเรียน 4 ห้องนี้ไปเรียนห้องอื่นก่อน 
ส่วนชั้น 2 จะเป็นห้อง ม.2/3 ของยังไม่ได้ย้ายออกจากห้อง  ดังนั้นห้อง ม.2/3 ยังต้องกลับไปเรียนห้องเดิมก่อน         
ส่วนชั้น 3 ห้องเรียนพิเศษ ห้อง ม.1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 2/2 และ 3/2 
      - อาคาร 4 อาคารพิกุลทอง 
         ชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมเกียรติยศ ห้องพักครูต่างชาติและห้อง
อาเซียนเหมือนเดิม ส่วนชั้น 2 ห้อง ม.3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10 ตามปกติ ส่วนชั้น 3 ห้องพักครู
ภาษาจีน ห้อง ม.4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 และ 4/8  
      - อาคาร 5  อาคารราชพฤกษ์ 
        มีห้องเรียนเพิ่มเติม 1 ห้อง คือ ห้องเรียนรวม เดิมคือ ห้อง ม.5/2 
เปลี่ยนใหม่เป็นห้อง ม.1/2 ส่วนห้องอื่นๆยังคงเหมือนเดิม 
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      - ส่วนอาคารประกอบ อาคาร 1, 2, 3 และ 4  ตอนนี้จะไม่มี
ห้องเรียนเหลือเลย เนื่องจากห้องเรียนทุกห้องจะอยู่ในอาคาร 1 – 5  ยกเว้นอาคารยางนา ซึ่งเป็นอาคารประกอบที่ 5 
โดยมีการปรับปรุง ซ่อมแซมและจัดเป็นห้องเรียน 3 ห้อง คือ ยางนา 1 ห้อง ม.2/9 , ยางนา 2 ห้อง ม.2/10 และ        
ยางนา 3 ห้อง ม.2/11 จากนั้นจะเป็นห้องเก็บพัสดุของงานพัสดุและบริหารทั่วไป  
      - ในส่วนของนักการแม่บ้านจะมีการโยกย้ายผู้ที่ดูแลแต่ละอาคาร ดังนี้   
   

อาคาร ผู้ดูแลอาคาร 
อาคาร  1 นายเผด็จ   เมืองน้อย และ นางสาวเมตตา ทองสอน 
อาคาร  2 นายส าเริง  ราชธานี และ นางอุไร  บุญกล่ า 
อาคาร  3 นายส าเริง  ราชธานี และ นางสาวปราณี เสมอักษร 
อาคาร  4 นายธวัตร์  จันทร์เกลี้ยง และ นางปวีณา  ชัยสวัสดิ์ 
อาคาร  5 นายพรเลิศ  เมืองน้อย และ นางสาวนิดหน่อย  เส็นหละ 

 

             3.2.5.4  งานอนามัย  
       งานอนามัยเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 
2565  จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลต าบลเมืองเวียงมาฉีดพ่นห้องเรียนทุกห้องทั้ง 5 อาคาร  ในช่วงเช้า  โดยจะให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูห้องเรียนให้  ถ้าคุณครูห้องไหนล็อคห้องจะไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้  ซึ่งส่วนใหญ่        
จะเป็นอาคาร 1 ข้อปฏิบัติในการบอกนักเรียน ขอให้ครูประจ าชั้นบอกกล่าวนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนในการใช้
ชีวิตในโรงเรียน 
 

ท่ี ข้อปฏิบัติ 
1 ให้นักเรียนคดห่อมารับประทานอาหารที่โรงเรียน 
2 มีบริการตู้กดน้ าเย็น จ านวน 2 จุด คือ ที่โรงอาหารและข้างธนาคารโรงเรียน 
3 ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
4 งดการรวมกลุ่มเยอะๆ 
5 การชุมนุมการท ากิจกรรมสามารถด าเนินการได้  แต่ให้เว้นระยะห่างด้วย 
6 วิชาพละและวิชาลูกเสือ  ขอให้คุณครูระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย      

ของนักเรียนด้วย 
        

                ทางงานอนามัยจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวางไว้ที่หน้า
ห้องเรียนทุกห้องเรียน  ซึ่งตอนนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (นางสมทรง วิชัยดิษฐ) แสดงความเห็นว่า ห้องของคุณครู
สมทรงขอเพิ่มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสอบถามว่าห้องทัศนศิลป์ที่คุณครูวาสนา อินทกรูดเคยอยู่ ตอนนี้ยังเป็นห้องพัก
ของครูทัศนศิลป์หรือไม่? เนื่องจากห้องทัศนศิลป์เป็นห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกซ้อม    
      (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า เบื้องต้นขอให้เป็นห้องพักของครู
ทัศนศิลป์ก่อน  อาคารเรียนประกอบยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมและยังไม่ได้มีการย้ายโต๊ะ หากได้ค าตอบแล้วจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง และเรื่องการดูแลห้องเรียน อาคาร 3 ชั้นล่าง บรรยากาศจะชื้น , แฉะ และมีกลิ่นอับ  ถ้าฝนตกน้ าก็จะ
ท่วมขัง  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2565 จะมีการปรับปรุงทั้งหมด แต่กลุ่มบริหารทั่วไปงานเยอะมาก  เดือนเมษายน 2565 
ปีน้ีฝนตกตลอดท าให้ท างานยากมาก พื้นถนนก็เคลือบไม่ได้จะต้องเลื่อนออกไปก่อน   เนื่องจากฝนตก  
      - ในการเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ได้ขอให้นักศึกษาวิชาทหารมาช่วย   
ขนย้ายโต๊ะเก้าอี้  ตอนนี้เมื่อคุณครูหรือนักเรียนเข้าไปในห้องเรียนจะเห็นโต๊ะและเก้าอี้ใหม่   
      - ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนคดข้าวห่อมา 
100% ฝากครูที่ปรึกษาเน้นย้ านักเรียนอีกครั้ง ส่วนโรงอาหารและสหกรณ์ทางโรงเรียนยังไม่เปิดให้บริการ ในสัปดาห์ที่ 2  
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วันพุธจะมีการประเมินสถานการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 2 ,000 กว่าคน ว่าเป็นอย่างไรและจะให้ค าตอบแม่ค้า        
โรงอาหารในวันพฤหัสบดีว่าจะให้ขายหรือไม่  โดยจะแจ้งล่วงหน้า 2 วัน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและท าความสะอาด
โรงอาหารให้เรียบร้อย  แต่หากประเมินแล้วสถานการณ์ยังไม่โอเคเป็นภาวะเสี่ยงจากการกินก็จะเลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์ 
เพื่อประเมินสถานการณ์   
      - ส าหรับอุปกรณ์ในห้องเรียน มีโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม อุปกรณ์อื่นๆ 
จ านวนเท่าไหร่ขอให้คุณครูถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นบรรยากาศวันแรกของการเปิดเรียนของโรงเรียนเวียงสระ ภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2565 อย่างน้อยการถ่ายรูปก็จะท าให้รู้ว่ามีโต๊ะและเก้าอี้จ านวนกี่ชุด มีโทรทัศน์ พัดลม มีอุปกรณ์อะไรบ้าง
ในห้องเรียน  เนื่องจากเป็นสมบัติประจ าห้อง  ถ้าหากมีหน้าต่าง ประตู ไฟหรืออย่างอื่นช ารุด ขอให้แจ้งโดยการท าเป็น
บันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป    
      - ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาเรื่องขยะในห้องเรียน  เนื่องจากไม่มี    
ถังขยะในห้องเรียน  ครูที่ปรึกษามีวิธีจัดการอย่างไรและบนโต๊ะ เก้าอี้ และฝาผนังยังมีรอยขีดเขียนอยู่บ้าง ทางโรงเรียน
อาจจะทาสีในห้องเรียนให้   
      - ในการใช้ชีวิตในโรงเรียน ขอให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาและเว้นระยะห่างในการเข้าแถว  ส าหรับการท าความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ขอให้ครูที่ปรึกษาลงเขต
พื้นที่ เพื่อก ากับติดตามนักเรียนด้วย   
      - อาคาร 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าพิธีเปิดอาคารใหม่     
รออีกสักระยะ  เน่ืองจากทีมงานบริหารทั่วไปก าลังด าเนินการจ้างท าฉัตรพระ 
      - เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชุมปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
เรื่องทรงผมของนักเรียนผู้หญิง ดังนี้ 
       

ท่ี ลักษณะทรงผม 
1 นักเรียนผู้หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4, 5 และ 6) จะให้ไว้ผมยาว 

เพื่อจะได้แยก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2 นักเรียนผูกยางสีด า 
3 ทางโรงเรียนจะสั่งท าโบว์ตราโรงเรียนเวียงสระ โดยนักเรียนจะต้องผูกโบว์     

ที่เป็นตราโรงเรียนเวียงสระเท่านั้น 
       

        เรื่องทรงผมผู้อ านวยการยังไม่ได้พูดคุยกับนักเรียน จึงขอฝาก     
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและทีมงานสภานักเรียน เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนผู้หญิงและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนก็จะกลับมาสู่แบบเดิม 
      - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน จะให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ออกแบบข้อตกลง  โดยทางโรงเรียนจะมีการท าข้อตกลงกับผู้ปกครอง  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข หากท่านยินยอมให้ลูก
ของท่านเป็นลูกของโรงเรียนเวียงสระ ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ  
ทางโรงเรียนยินดีที่จะให้ย้ายสถานศึกษาได้ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนลงนาม อย่างน้อยเป็นเครื่องมือในการต่อรอง        
กับผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง ฝากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประชุมหัวหน้าระดับและประชุมครูที่ปรึกษาด้วย 
      - โครงการกิจกรรม ขอให้ด าเนินการตามปกติ  แต่ละฝ่ายงานแต่ละ
กลุ่มสาระ ขอให้มีการประชุมด้วย 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
    - ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
   5.1 การหารือแนวทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นและผลการเรียนของปีการศึกษา 2565 ที่สูงขึ้น  
หลายกลุ่มสาระผลการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ปกครอง  ครูในฐานะผู้ผลิตซึ่งผลผลิตที่ออกไปนั้นได้คุณภาพในเชิง
ปริมาณ  แต่ในส่วนเชิงของคุณภาพนั้นยังให้ค าตอบไม่ได้  โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนที่จะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือ    
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   5.2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2565  ผู้อ านวยการได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนจะเปิดเรียน แบบ On-site           
ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  ประกอบกับการปรับเปลี่ยนไปตาม
นโยบายและจุดเน้น  
   5.3 ตอนนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน  ในระหว่าวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม  
2565 เป็นเวลา 4 วัน และในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ขอบคุณทุกๆกิจกรรมที่ผ่านมา 
    
เลิกประชุมเวลา    17.00 น. 
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