
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 6/ 2565 

วนัพฤหัสบดี ท่ี  23  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา  16.00 น. 
ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์  อาคาร 5 โรงเรียนเวียงสระ 

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. นางพรทพิย์  ทองต าลึง 
8. นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร 
9. นางสาวกนกกานต์ วงับัว 
10. นางปิยนาฎ  เดชาพร 
11. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน ์
12. นางศริิรตัน์  สวัสดิอ์ุบล 
13. นางนงนุช นนทโชต ิ
14. นางสาวสลี   โรยรว่ง 
15. นางปภาดา บุญชนะ 
16. นางสาวจธุามาศ  พริกเบ็ญจะ 
17. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์ 
18. นางสาวน้ าฝน  ใสหลวง 
19. นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
20. นางสาวอารยา  แกว้ทองสอน 
21. นายปกรณ์เกียรต ิ ด้วงทองกุล 
22. นางสาวสวพรรณ  หนูแปูน 
23. นางสาวอัญชนา  เจอืบุญ 
24. นายจรณชัย ศรีประดิษฐ 
25. นายธงชัย  รุ่งรตันกลุศร ี
26. นางอรุณี  รุ่งรัตนกลุศร ี
27. นายสันตชิูชัย  ช านาญ 
28. นางกชพร  เรืองรอง 
29. นางสดุารตัน์  ล าลอ่ง 
30. นางเจษฎาภรณ์ ภกัดี 
31. นายวุฒพิงษ์  แพรกทอง 
32. นางสาวจารวุรรณ  ฤกษ์วรรณ 
33. นางบุญเรือน  ปิยะพงค ์
34. นางสาวมนปริยา ราชรักษ ์
35. นางสาวธันยพร ใจงาม 
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36. นายอรรถสิน บุญถาวร 
37. นายธรีเมธ พวงพันธ์ 
38. นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ ์
39. นางอมรรตัน์  แจ่มแจ้ง 
40. นางสาวสมทรง  อ าไพเมือง 
41. นางอารัญญา  บุญมาก 
42. นายกฤติชัย  ราชพบิูลย ์
43. นางสาวศศวิรรณ มสุิก 
44. วา่ที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์ 
45. นายนริศ จันทร์สะอาด 
46. นายศุภสวัสดิ ์กาญวิจิต 
47. นางสาวทวิาพร  ศรกีรด 
48. นายเอกพจน ์ แกว้มณี 
49. นายปริญญา  จอง 
50. นางสาวฐิติมน  แกว้มณ ี
51. นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์ 
52. นางจฑุาทพิย์  สุวรรณสาม 
53. นายสมชัย  วงษ์สวสัดิ์ 
54. นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรตัน์ 
55. นางสมทรง  วิชัยดษิฐ 
56. นางสุชญา  เทือกสบุรรณ 
57. นายธรีภัทร์ ทองชื่น 
58. นางดวงกมล  หวานแก้ว 
59. นายเกรียงศกัดิ ์สุวรรณเวลา 
60. นางสาวอัญจิมา เพชรน้อย 
61. นายวรากร นาควิลยั 
62. นายศุภชัย สมพงษ ์
63. นางสาววาสนา บุญทอง 
64. นายตรัยพร   เดชาพร 
65. นางวจิิตรา นิคมรัฐ 
66. นางประนอม  สรรพา 
67. นางวัลลภา มีเสือ 
68. นางสาวอนงค์นารถ  ศรสีุวรรณ 
69. นางสาวอนัญญา สยามล 
70. นางสาวยสุตมา  หลีหมัด 
71. นางสรุิยา   บัวทอง 
72. นางอาทิตยา  ดวงมณี 
73. นางสาววราภรณ์  จินา 
74. นางสาวภัทรียา  อานนท ์
75. นายเอนก  เพ็ชรมาก 
76. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 
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77. นางสิเรมอร ศรีแสง 
78. นางกฤตพร ทองสินธุ์ 
79. นางสาววัลยาภรณ ์ นาคเดช 
80. นางสาวมลฑติา นวลสุทธิ ์
81. นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ ์
82. นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
83. นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
84. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
85. นางสาวจรีวรรณ กองประดิษฐ 
86. นายจกัร ีธรรมชาต ิ
87. นางสาวกนกพร ชูทอง 
88. นายภทรธร แช่มวฒันชัย 
89. นางพัชร ีวุฒิกรณ ์
90. นางสาวสาธิตา  ตะนาวศร ี
91. นายวทิยา ชุมทอง 
92. นางศริิลักษณ์  ชูชว่ย 
93. นางสาวนัจท ี สุขขี 
94. นางวันดี  หอมชื่น 
95. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
96. นางสาวอารีนา  หมดัอาด า 
97. นางปิยะวรรณ บ ารงุ 
98. นางสาววราภรณ์ ชอ้งทอง 
99. นางพุทธพิร  นุภักดิ ์
100. นายภนธนา  บ าเพ็ญธรรม 
101. นางสาวอ าพิญา   ชูขันธ์ 
102. นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย 
103. นายศริิธนากร   หนูจันทร์แก้ว 
104. นางมาริสา  เรศประดิษฐ ์
105. นางสาวปิยพร  ทองจิตร 
106. นางสาวจริาพร  ชใูจ 
107. นางสาวพิชยา พรหมภักดิ์ 
108. นางสาวภาวินี  พมิพ์ลอย 
109. นางสาวสธุาทพิย์ บุญทอง 
110. นายไตรรงค์  สุวรรณพรรณ ์
111. นายนนทวตัร ์ วันนะ 
112. นางสาวฉัตรชนก  ยอดพจิิตร 
113. นายสกลณัช  แซ่ลิ้ม 
114. นางสาวจริยาวด ี หาญชนะ 
115. นางสาวณัชชา  แก้วสวา่ง 
116. นายชาญเดช  หมวดภักด ี
117. นางสาวจฬุาวัลย์  สุระกา 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางกาญจนา  แปูนเจริญ   ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่ 
2. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล   ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่ 
3. นางอรวรรณ  ศรโีชต ิ    ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่ 
4. นางสาวลดาวัลย ์ จันทร์จินดา   ภาษาไทย  (ลาปุวย) 
5. นางสาวสุวราภรณ์  อนิทร์ทุ่ม   ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่  
6. นางสาววิชดุา จ าปาสด    ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่ 
7. นางสาวพรวิไล  ทพิยส์ุวรรณ   ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่   
8. นางสาวหทัยชนก  แสงมณ ี   ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่ 
9. นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร   ภาษาไทย  (ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู)่ 
10. นางสาวกนกวรรณ  หมานมา   วิทยาศาสร ์  (ลากิจ) 
11. นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ   วิทยาศาสร ์  (ลาปุวย) 
12. นางวิภา  อินทร    สังคม   (ออกนอกโรงเรียน 2 ชั่วโมง) 
13. นายศรัณย์ สงนุ้ย    สังคม   (ลาปุวย) 
14. นางสาวพรรณธิชา บรรจง   สังคม   (ลาปุวย) 
15. นายดาราศักดิ์ ขรวัทองเขียว   สุขศึกษา  (ครูมาเยี่ยมบ้านลูก) 
16. นางสาวไซนะ  สาเมาะ   สุขศึกษา  (ลาปุวย) 
17. นายวันชัย   ตรีสงค ์    ภาษาตา่งประเทศ (ลาปุวย) 
18. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช   ภาษาตา่งประเทศ (ลาปุวย) 
19. นางสาวภัทรศยา  รตันบัณฑิต   ภาษาตา่งประเทศ (ลาศึกษาต่อประเทศจีน) 
20. นายสรุิยัน  พรหมพนัธุ์   ภาษาตา่งประเทศ (ลาปุวย) 
21. นางสาวอรสุมา  ขานทอง   เทคโนโลย ี  (ลาปุวย) 
22. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์    เทคโนโลยี   (ไปราชการ) 
23. นายสุเมฆ  สวุรรณสาม   เทคโนโลยี   (ไปราชการ) 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ข้าราชการครู ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในวันที่ 9 – 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 หลังจาก
อบรมตอนนี้เข้าสู่กระบวนการท าแผนประเมินเกือบ 100 % เป็นการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณา
การของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างน้อย คนละ 1 หน่วย 
    1.1.2 ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนเวียงสระเปิด
เรียนและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite 100% ขอบคุณคุณครูทุกท่านในความร่วมมือติดตามดูแลนักเรียนทุก
วันตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ และต่อให้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากก็จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติตามรูปแบบ
แผนที่เตรียมการไว้ เช่น กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ,กิจกรรมคุณธรรมจรยิธรรม ,กิจกรรมวัน
ไหว้ครู และกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นคือ กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
     

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มติ      :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  
                       มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 130 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน   
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วและเรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏบิัติ 
   3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
    3.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
     - ไม่มี - 
                   3.1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     - ไม่มี - 

         3.1.3 กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
      - ไม่มี - 
           3.1.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

               - ไม่มี - 
    3.1.5 กลุ่มบริหารทั่วไป 
         - ไม่มี – 
      3.2.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 

            3.2.1.1 การจัดการเรียนการสอนและการลงชื่อในแบบบันทึกการสอน 
       การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
นโยบายจากส่วนกลาง คือ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน จากการศึกษาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าเมื่อนักเรียนสอบตามตัวชี้วัดแล้ว จากความหวังที่คาดว่านักเรียนจะบรรลุ
ตัวชี้วัดบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก าลังพยายามปรับปรุงหลักสูตร  เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1  ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการ
ติดตามข้อมูลในการปฏิบัติตามนโยบายหรือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ขอให้คุณครูเข้าไปศึกษาคลิ ป
โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียน  ใช้ในการ
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการวัดและประเมินผลด้วย 

               การจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้จะเป็นการร่นคาบ จากเดิม คาบละ 
50 นาที เปลี่ยนเป็นคาบละ 45 นาที ขอเน้นย้ าให้คุณครูพยายามจัดการเรียนการสอนให้เต็มที่และอยู่ในคาบสอน
ตลอดเวลา 45 นาที  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคุณครู หากให้นักเรียนพัก 5 – 10 นาที ขอให้นักเรียนนั่งพัก
ในห้องเรียน  ส าหรับเรื่องความปลอดภัย ขอให้คุณครูดูแลนักเรียนด้วย  หากเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณครูแจ้งข้อมูลคุณครู
ประจ าชั้นหรือคุณครูที่ปรึกษาเป็นล าดับแรกและพยายามให้ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลจากคุณครู  ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็น
แนวทางในการปูองกันหรือเผชิญเหตุ 
              การจัดการเรียนการสอนระหว่างการเปลี่ยนคาบ  เมื่อถึงคาบสอน
หากสอนติดต่อกันขอให้คุณครูรีบไปยังห้องเรียนที่สอนโดยเร็วที่สุด  ในกรณีที่นักเรียนขอท างานอื่น ยกตัวอย่างเช่น วันนี้
เจอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขออนุญาตคุณครูท าชุดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และ    
ในตอนที่นักเรียนท ากิจกรรมขอให้มีคุณครูอยู่ก ากับดูแลนักเรียนด้วย  อย่าปล่อยให้นักเรียนอยู่กันตามล าพัง 

               การลงชื่อในแบบบันทึกการสอน ส าหรับการเซ็นชื่อล่วงหน้า คือ     
การเซ็นชื่อคาบที่ 1 แล้วเซ็นชื่อในคาบที่ 2 และ 3 ก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้รีบไปท าชุดกิจกรรมวันสุนทรภู่นั้น  ขอให้ครู
ช่วยดูแลนักเรียนด้วย อย่าปล่อยให้นักเรียนอยู่กันตามล าพัง หรือในกรณีที่ครูไม่ได้เข้าสอนแต่สั่งงานให้นักเรียนท า ถือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  อยากให้ครูเข้าสอนและอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา 45 นาทีหรือ 50 นาที  หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนการเซ็นชื่อในแบบบันทึกการสอน  หากคุณครูลืมเซ็นชื่อเข้าสอน ในตอนเย็นก่อน
สแกนลายนิ้วมือกลับบ้าน คุณครูสามารถมาเซ็นชื่อย้อนหลังได้ที่ห้องวิชาการ  เพราะเป็นสิ่งที่กลุ่มบริหารวิชาการจะต้อง
สรุปเพื่อรายงานทุกวัน  ในปีนี้ทางโรงเรียนมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นจ านวนมาก  ฝากคุณครูพี่เลี้ยงอย่า
ปล่อยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปสอนเพียงล าพัง 
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            3.2.1.2 การแจ้งคะแนนก่อนการสอบระหวา่งภาคและการสอบระหวา่งภาค 
       ในปีนี้ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะแจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 
 

ครั้งที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค 
ครั้งที่ 2 หลังสอบกลางภาค 
ครั้งที่ 3 ก่อนสอบปลายภาค 
ครั้งที่ 4 หลังสอบปลายภาค 

 

             ขอให้คุณครูผู้สอนทุกท่าน ได้ส่งข้อมูลคะแนนเก็บและเวลาเข้าเรียน   
ให้คุณครูที่ปรึกษา  ภายในวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เน่ืองจากจะมีการสอบกลางภาคในวันที่ 19 – 22 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2565 ในวันที่ที่ 11 – 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 จะเป็นช่วงเวลาของการแข่งกีฬาสีภายใน 
                    3.2.1.3 การส่งเอกสารทางวชิาการและการนบัเวลาเรียน 
            การส่งเอกสารทางวิชาการขอเน้นย้ าให้คุณครูส่งตามวันและเวลา         
ที่ก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอนหรือ ปพ.5   หากคุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งแผนการสอนขอให้ท่านรีบด าเนินการส่ง
โดยเร็วที่สุด  ส่วน ปพ.5 จะเลื่อนให้ส่งในสัปดาห์ที่ 12  ซึ่งกลุ่มบริหารวิชาการจะแจ้งให้คุณครูทราบทางกลุ่มไลน์
ราชการโรงเรียนเวียงสระอีกครั้ง การบันทึกเวลาเรียน  ขอให้บันทึกตามปฏิทินวัดผลและปฏิทินการนับเวลาเรียนที่ทาง 
กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งในโน๊ตกลุ่มไลน์ราชการโรงเรียนเวียงสระ  ส าหรับวันหยุดราชการนับเวลาเรียนและให้ใส่ข้อมูล     
ว่าเป็นวันหยุด 
         3.2.1.4 งานศิลปหัตถกรรม   
             ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระด าเนินการเรื่องคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  โดยให้ดูตัวอย่างจากปี 2562  
                 (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายของการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ติด 0 ,ร และ มส. จึงเป็นที่มาของการ
รายงานคะแนนและท าให้ผู้ปกครองทราบว่าลูกของท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่? เมื่อนักเรียนสอบกลางภาคเสร็จแล้ว      
ผลคะแนนจะออกมาในระดับหนึ่ง  ส าหรับการสอบกลางภาคที่จะเกิดขึ้น  จากการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ มติที่ประชุม 
จะสอบกลางภาคในวันที่  19 – 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาสี          
ให้เสร็จก่อน  ในการแจ้งผลการเรียน  ฝากคุณครูผู้สอนติดตามด้วยว่าข้อมูลที่แจ้งไปนั้นถึงผู้ปกครองหรือไม่? เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 

 

         3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
         3.2.2.1 แฟูมข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการครูได้ท าการอัปเดตข้อมูล     
เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว 
            ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้กรอกข้อมูล เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ หรืออื่นๆ เพื่อเป็นการปรับระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและทางกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้ส าเนา กพ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ในแฟูมข้อมูลทะเบียนประวัติเรียบร้อย
แล้ว  คุณครูสามารถขอดูหรือถ่ายเอกสารได้ ณ ห้องบุคคล   หากต้องการใช้ในการประกอบการพิจารณา เพื่อการ
ประกวดแข่งขัน คุณครูจะต้องไปขอ กพ.7 ฉบับจริง ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามรับรอง  
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                   3.2.2.2 การอบรมเชงิปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
             ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
โดยมอบเกียรติบัตรเป็นกลุ่มสาระ  คุณครูสามารถใช้รับรองผลได้ตามวันที่เข้ารับการอบรมและใช้เป็นองค์ประกอบในการ
ประเมิน ว 21 ใช้ตามวันที่เข้ารับการอบรมที่ระบุในเกียรติบัตร  คือ วันที่ 9 – 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
                         3.2.2.3 การตรวจสอบเวลาปฏบัิติงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
              เป็นการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติ งานเพื่อ ให้คุณครูทุกท่าน            
ได้ตรวจสอบตัวเองว่าลืมสแกนลายนิ้วมือเข้าและลืมสแกนลายนิ้วมือออกหรือไม่ เพื่อให้คุณครูได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูล      
ที่อยู่ในระบบ  ส าหรับคุณครูที่ไม่สแกนลายนิ้วมือเข้า ไม่สแกนลายนิ้วมือออกบ่อยๆ ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้ ในระเบียบปกติเวลาราชการ คือ 08.30 – 16.30 น. แต่ทางโรงเรียนได้ท า
ข้อตกลงร่วมกัน คือ 08.00 – 16.00 น. และในวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของสัปดาห์ จะอนุญาตให้สแกนลายนิ้วมือ      
เวลา 15.40 น.  จากการตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีคุณครูที่ไม่สแกนลายนิ้วมือเข้า
และไม่สแกนลายนิ้วมือออกเลย 
          3.2.2.4 การลา/การไปราชการ/การขอหนังสือรับรอง/การขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา 
           การลากิ จ /การ ไปราชการ  เป็นปัญหาช่ ว ง เปิด เรี ยน  ซึ่ งทา ง              
กลุ่มบริหารงานบุคคล  อยากให้คุณครูมอบหมายคาบสอนแทนหรือขอแลกเปลี่ยนคาบกับกลุ่มบริหารวิชาการ               
ให้เรียบร้อยก่อนลากิจหรือไปราชการ โดยส่งส าเนาแนบกับใบลาหรือค าสั่งไปราชการ  ส่วนฉบับจริงส่งที่ห้องกลุ่มบริหาร
วิชาการ     เพื่อใช้ในการตรวจสอบคาบสอนแทน  ถ้าหากค าสั่งไปราชการของท่านล่าช้า แสดงว่าเอกสารไปราชการ     
ของท่านยัง       ไม่เรียบร้อย  ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจะท างานร่วมกบักลุ่มบริหารวิชาการ  เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณครู
ได้มอบหมายคาบสอนเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ปล่อยนักเรียนทิ้งไว้ 
           การขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือบุคคล  ขอให้คุณครูมาเขียน
แบบฟอร์ม ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล และปริ้นเอกสารเงินเดือนใน E-money แล้วให้ฝุายการเงินตรวจสอบและ
รับรอง จากนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลจะท าหนังสือรับรองให้คุณครู  โดยด าเนินการจัดท าเอกสารอย่างน้อย 1 วัน 
           การขอออกนอกสถานศึกษาในวันศุกร์คุณครูส่วนใหญ่จะเดินทางกลับ
บ้านต่างจังหวัด  ครูผู้ช่วยสามารถขออนุญาตออกนอกโรงเรียนได้  ถ้ามีภารกิจหรือจ าเป็นจริงๆ  หากไม่ได้มีภารกิจ
เร่งด่วน  เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ในวันศุกร์  ถ้าหากคุณครูเดินทางกลับบ้านต่า งจังหวัด อยากให้กระบวนการ    
ขอออกนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นก่อน คือ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามอนุญาตก่อน  (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็น
ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้เซ็นเอกสารหลังสือขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา จ านวน 10 กว่าใบ  แสดงว่า มีข้าราชการ
ครูที่ออกก่อน 10 กว่าคน  แต่ผู้อ านวยการยังไม่ได้อนุญาต เพราะเอกสารจะถึงผู้อ านวยการประมาณวันจันทร์หรือ       
วันอังคาร  ท าให้เกิดความเสี่ยงในการออกนอกบริเวณโรงเรียน  หากมีความจ าเป็นสามารถบอกกันได้ ส าหรับการลงนาม
เพื่อยืนยันการปฏิบัติราชการของคุณครู  ณ เวลานั้นนอกพื้นที่ ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านดูแลตัวเอง  ด าเนินการ       
ในส่วนที่เป็นกฎระเบียบ  ในกรณีที่มีชั่วโมงสอน  ถือว่าคุณครูละทิ้งหน้าที่และทอดทิ้งนักเรียน         
          3.2.2.5 การส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลง PA 

         คุณครูได้ส่งบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ PA และผู้อ านวยการได้
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  อยากให้คุณครูได้กลับไปทบทวนหรือตรวจสอบบันทึกข้อตกลงของตัวเองว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลง
หรือไม่?  ถ้าปฏิบัติได้ไม่ครบหรือปฏิบัติไม่ได้ตามที่เขียนไว้ให้คุณครูปรับแก้ข้อตกลงดังกล่าว  ปรับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เรา 
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ปฏิบัติได้และเสนอใหม่อีกครั้ง  ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ยังมีคุณครู   
หลายท่านที่ยังไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ขอให้คุณครูส่งรายชื่อด้วย         
ส่วนการเขียนรายงานจะพูดคุยกันในการประชุมครั้งถัดไป และอีกประมาณ 2 สัปดาห์ ทางกลุ่มบริหารงานบุคคล          
จะมีแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานตามข้อตกลง งานนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา  เพื่อเป็นการรับรองจ านวน
ชั่วโมง ตามประกาศฯ  เพื่อเป็นการตอบโจทย์เกณฑ์การประเมิน 

         3.2.3 กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
           3.2.3.1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
             ตามที่กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ซึ่งได้รับความอนุเคาระจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว  ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทางกลุ่มบริ หาร
แผนงานและงบประมาณได้ด าเนินการส่งโครงการ/กิจกรรมไปยังเลขากลุ่มงานต่างๆเรียบร้อยแล้ว คุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้
รับโครงการ/กิจกรรม สามารถรับได้ที่กลุ่มงานต่างๆ  เพื่อใช้ในการเขียน ผง.02 เพื่อรับทราบว่ามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่าน เมื่อได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานมายังกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณด้วย 
  

         3.2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
           3.2.4.1 กิจกรรม 
             กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ตั้งแต่เปิดเรียนทางโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  ส่วนกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้น คือ กิจกรรมการแข่งกีฬาสีละกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   ขอขอบคุณคุณครู
และบุคลากรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ท าให้งานราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดี     
                    3.2.4.2  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              ปัญหาของนักเรียน ตั้งแต่เปิดเรียนมา คือ นักเรียนติดเกมส์ , ชู้สาว, 
ทะเลาะวิวาท ยาเสพติดและหนีเรียน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  มีเคสนักเรียนที่เป็น
โรคซึมเศร้า  จ านวน 2 ราย  ซึ่งมีนางวันดี  หอมชื่นและนางสาวอารีนา  หมัดอาด า ก าลังด าเนินการอยู่  ขอความร่วมมือ
คุณครูช่วยกันสอดส่องดูแล  ก ากับติดตามในการว่ากล่าวตักเตือน  ถ้ามีเหตุสุจวิสัยให้คุณครูแจ้งกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนทราบด้วย ยกตัวอย่าง  เมื่อวานมีคุณครูแจ้งว่ามีนักเรียนพกอาวุธปืนมาโรงเรียน   ตอนนี้ก าลังด าเนินการ
ตรวจสอบว่าเป็นอาวุณปืนปลอมหรือจริง 
             ฝากคุณครูทุกท่านในเรื่องการส่งเอกสารต่างๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม  
ขอให้คุณครูส่งตามวันที่ก าหนดไว้ด้วยและในคาบโฮมรูมขอให้คุณครูก าชับนักเรียน เรื่อง การน ารถจักรยานยนต์            
มาโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนน ารถจักยานยนต์ไปจอดข้างนอกโรงเรียนเยอะมาก โดยเฉพาะข้างโรงเรียนและข้างร้าน
ซ่อมรถข้างโรงเรียน ประมาณ 40 คัน นักเรียนจะออกไปช่วงตอนพักกลางวันและช่วงบ่าย  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการออกจากโรงเรียน  ทางหัวหน้างานกิจการนักเรียนได้บันทึกปูายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  เพื่อแจ้ง     
ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบและช่วยก าชับนักเรียนเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ 
          3.2.4.3  เวรประจ าวัน 
            จากการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับเวรประจ าวัน มีคุณครูที่ยังไม่ได้เซ็น
เอกสารเวรประจ าวัน  ขอให้คุณครูด าเนินการให้เรียบร้อย โดยคุณครูสามารถเซ็นเอกสารได้ที่หัวหน้าเวรประจ าวัน 
ส าหรับเอกสารเวรประจ าวันจะท าเป็นรายวัน เนื่องจากจะต้องน าข้อมูลมาสรุปว่าคุณครูได้มาอยู่เวรประจ าวันหรือไม่? 
คุณครู 1 คน จะต้องอยู่เวรประจ าวัน ประมาณเดือนละ 4  วัน 
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เวรประจ าวัน หัวหน้าเวรประจ าวัน รองหัวหน้าเวรประจ าวนั 
วันจันทร ์ นายเอนก  เพ็ชรมาก นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี 
วันอังคาร นายสันติชูชัย  ช านาญ นายซัลมาน  ชุมสาแหละ 

วันพุธ นายปริญญา จอง นายสมชัย วงษ์สวัสดิ ์
วันพฤหัสบดี นายเอกพจน์ แก้วมณ ี นายดาราศักดิ์ ขรวัทองเขียว 

วันศุกร ์ นายธีรภัทร์ ทองชื่น นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ 
        

            3.2.4.4  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
               การเยี่ยมบ้านนักเรียน  เปูาหมาย คือ เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลคุณครูสามารถเห็นสภาพบ้านของนักเรียนจริงและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ ปกครอง  
การเยี่ยมบ้านนักเรียนคุณครูสามารถมารับแบบฟอร์ม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน     
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 20 สิงหาคม 2565  คุณครูสามารถด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามวันดังกล่าว
ได้เลย  เมื่อคุณครูได้ข้อมูลของนักเรียนแล้วจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวไปลงในระบบ SCSS  ซึ่งในระบบ SCSS นั้น         
ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร แจ้งทางโรงเรียนเป็นหนังสือว่าจะต้องด าเนินการ        
ให้เสร็จภายในวันที่ 31  สิงหาคมา 2565  ดังนั้น กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงได้ก าหนดให้คุณครูส่งการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เพื่อจะได้ด าเนินการ ติดตามให้เรียบร้อยครบ 100 % (นางปภาดา บุญชนะ  
หัวหน้างานเยี่ยมบ้าน) ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านในปี 2564 ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์   ขอบคุณที่    
ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี  ท าให้การเยี่ยมบ้านนัเรียนผ่านไปได้ด้วยดี  โดยผลการเยี่ยมบ้าน  ครบ 100% 
ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นระดับดีมาก  ดังนั้นในปี 2565  รายละเอียดที่จะต้องพูดถึง จะต่างกับการเย่ียมบ้านนักเรียน
แบบออนไลท์  เราจะต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ Onsite ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
         1. เอกสารของข้อมูลรายละเอียด จะยกเลิกรูปแบบ Online และ
เปลี่ยนเป็นแบบ Paper  เพื่อลดภาระงานของคุณครู  เอกสารคุณครูสามารถให้นักเรียนกรอกข้อมูลทั่วไปได้เลย 
        2.เล่มสรุป เอกสารสรุปทั่วไป ล้อตามเอกสารที่ให้ในส่วนแรก  คุณครู
อาจจะมีภาคผนวก  แนบเป็นรูปภาพในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเล่มให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  เพื่อจะได้
ด าเนินการเบิกค่าน้ ามันรถคุณครู  โดยในปีนี้จะเพิ่มค่าน้ ามันรถที่ใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน จ านวน 2 ,000 บาท ตาม
กฎระเบียบของการเบิกค่าน้ ามันรถ กิโลเมตรละ 4 บาท เป็นระยะทาง 500 กิโลเมตร 
        3. เอกสารการขอไปราชการ จะต้องเขียนว่าไปราชการวันที่เท่าไหร่        
ไปราชการที่ไหน โดยเขียนเฉลี่ยให้ได้ 2,000 บาท และแนบเอกสารหมายเลขทะเบียนรถ จ านวน 1 คัน  เพื่อใช้แนบ     
ในการล้างหนี้ค่าน้ ามันรถ  
       (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า  ปีที่ผ่านมาจะเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบ Online  แต่ในปีนี้จะเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ Onsite การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมตามนโยบาย       
ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนและด าเนินการตามปกติตามปฏิทิน        
การด าเนินการ   
    3.2.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                3.2.5.1 ในวนัเสาร ์ที ่25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30– 15.00 น.  
เป็นการฉีดวัคซีนของนักเรียน เข็มที่ 3 และคุณครูที่ได้ลงชื่อไว้   
             งานอนามัยได้ด าเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียน โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) และช่วงบ่าย(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
           คณะกรรมการประสานงาน คือ นายเอกพจน์ แก้วมณี , นายปริญญา  
จอง และนายสมชัย  วงษ์สวัสดิ์ เพื่อขอแรงในการช่วยยกวัคซีนที่อยู่ในตู้เย็นใส่กล่องโฟมและเคลื่อนย้ายจากห้องสุขศึกษา
และพลศึกษาไปยังห้องที่ฉีดวัคซีน 
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        ในวันที่ฉีดวัคซีน จะนัดให้นักเรียนมารอบแรก เวลา 8.00 น. เมื่อมาถึง   
จะมีสถานที่ จ านวน 3 จุด คือ โรงอาหาร ,โดมและหอประชุมเฟื่องฟูา โดยยา 1 โดส จะใช้ฉีดได้ 6 คน  เมื่อนักเรียน     
ฉีดเสร็จแล้ว จะไปนั่งพักรอดูอาการที่จุดสังเกตุการณ์ เป็นเวลา 30 นาที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็จะอนุญาตให้นักเรียน
กลับบ้านได้ เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จ 2 ช่วงแล้วจะเป็นการฉีดวัคซีนของนักเรียนเก็บตกที่เอกสารไม่พร้อม  นักเรียนจะต้อง 
Walk in  และจะต้องมีทะเบียนบ้าน ในวันที่ฉีดวัคซีนขอให้คุณครูแจ้งนักเรียนว่าให้น าน้ าดื่ม, บัตรประชาชนหรือทะเบียน
บ้านมาด้วย ในวันเสาร์ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองน ารถเข้ามาจอดในโรงเรียน 
      เจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีน ขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม คือ ไมค์และล าโพง  ปกติ      
ที่หอประชุมเฟื่องฟูาใช้ไมค์ได้ แต่เสียงจะไปออกจุดเดียว เจ้าหน้าที่ต้องการที่จะแยกล าโพง คือจุดคัดกรอง จ านวน         
1 ตัว , จุดฉีดวัคซีน จ านวน 1 วัวและจุดนั่งพัก 1 ตัว ทางกลุ่มบริหารทั่วไปจะขอล าโพงจากกลุ่มสาระต่างๆจ านวน        
3 ตัว สรุปคือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะให้กลุ่มบริหารทั่วไปยืมล าโพง จ านวน 4 ตัว  สติ๊กเกอร์กั้น สีขาวและสีแดง        
ยังมีอยู่ 1 ม้วน  ส่วนงานปฏิคม ขอมอบหมายให้นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม เป็นผู้ด าเนินการ  และฝากให้นายศิริธนากร 
หนูจันทร์แก้ว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองจอดรถบริเวณข้างนอก ไม่อนูญาตให้น ารถเข้ามาจอดในโรงเรียนและ
ประชาสัมพันธ์เรื่องตารางเวลาในการฉีดวัคซีน 
          3.2.5.2 แว่นตาเพื่อน้อง 
            แว่นตาเพื่อน้องเป็นโครงการที่จัดขึ้นของมูลนิธิสังคมสงเคราะห์เด็ก     
ของสภากาชาติไทย ร่วมมือกับบริษัทแว่นท็อปเจริญ เพื่อส ารวจนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จ านวน 500 คน จึงขอความร่วมมือคุณครูส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตา และ    
ส่งรายชื่อนักเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ให้คุณครูด าเนินการส ารวจนักเรียน โดยทีมงานอนามัย
จะมีแบบฟอร์มเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูลของนักเรียนให้เรียบร้อย แล้วส่งแบบฟอร์มที่ทีมงานอนามัย ในวันจันทร์ ที่ 27 
มิถุนายน 2565 
          3.2.5.3 จ านวนนักเรียนที่ติดเชื้อ COVID-19 
             ตอนนี้จ านวนนักเรียนที่ติดเชื้อ COVID-19 มีจ านวนเยอะมาก 
โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 และในตอนนี้คุณครูจะอยู่ในภาวะเสี่ยงทุกคน เบื้องต้นตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น จะไม่มีนโยบายในการหยุดเรียนทั้งห้อง ส าหรับนักเรียนที่ติ ดเชื้อ 
COVID-19 ก็จะให้หยุดเรียน เพื่อรักษาตัว 
         3.2.5.4 เวรรักษาการณ์ 
          เวรรักษาการณ์ วันหยุดเสาร-์อาทติย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอให้คุณครู
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งเวรรักษาการณ์ดว้ย 
        3.2.5.5  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียน ปี 2565 
         ข้อมูลในแบบฟอร์ม จะมี ชื่อ-สกุล/ห้อง/วัน.เดือน.ปี เกิด/ไอดี/เลขบัตร
ประชาชน/ที่อยู่/น้ าหนัก/ส่วนสูง/รอบเอว/ประวัติการฉีดวัคซีน  เพื่อความรวดเร็วในวันพรุ่งนี้จะให้นักเรียนกรอกข้อมูล
หลังเลิกแถวและส่งเอกสารเลย 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ     
    5.1 ในวันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม    
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ (นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม) ส าหรับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก     
จะตรงกับวันสุนทรภู่ คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ในส่วนของกิจกรรมจะจัดหน้าเสาธง โดยเน้นในส่วนของการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าเสาธงและผ่านสื่อออนไลน์ ทางทีมงานได้ด าเนินการกิจกรรมเรื่องสารจากท่านรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการและด าเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในการวางแผนในการด าเนินกิจกรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นการรณรงค์              
ให้ประชาชนใส่เสื้อสีขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติด(นางพรทิพย์ ทองต าลึง) เมื่อเสร็จจากกิจกรรม       
วันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้ว ก็จะเป็นการบูรณาการกิจกรรมวันสุนทรภู่ต่อที่หอประชุมเฟื่องฟูา โดยจะมีพิธีเปิด โดยการ
แสดงของนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนเวียงสระและใช้กิจกรรมนี้ในการรายงานเขตพื้นที่ด้วย  ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่าน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพร่วมกัน การแต่งการขอเชิญชวนคุณครูใส่ชุดผ้าไทย 
    5.2 ชุดลูกเสือของนักเรียน (ผู้อ านวยการ) ได้แชร์เอกสารในไลน์กลุ่มราชการโรงเรียน
เวียงสระ เกี่ยวกับเรื่องชุดลูกเสือของนักเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ ยังไม่มีชุดลูกเสือ  
เนื่องจากเครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 จึงขอความร่วมมือคุณครูด้วยในทุกๆกิจกรรม      
ในการดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมข้างนอกของวิสามัญ นักเรียนที่ไม่ใส่ชุดลูกเสือก็จะต้องท ากิจกรรมใน
โรงเรียน     

    5.3 การท าเขตพื้นที่ (ผู้อ านวยการ) ในกรณีที่นักเรียนท าเขตพื้นที่ ช่วงประมาณ      
2 สัปดาห์แรก คุณครูจะแบ่งหน้าที่กันดีมาก คือ คนนึงอยู่ห้องและคนนึงอยู่เขตพื้นที่  แต่เมื่อเวลาผ่านไป ช่วงประมาณ 
สัปดาห์ที่ 3-4 คุณครูจะเริ่มห่างหาย และจะมีคุณครูที่รับผิดชอบ คือ นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว ก็จะจับไมค์และพูดว่า
เขตพื้นที่ตรงนั้นไม่สะอาด ส่วนการเก็บอุปกรณ์ ฝากคุณครูแจ้งนักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  

    5.4 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2565 (นายปริญญา จอง) การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
ปี 2565  ตอนนี้ทางโรงเรียนได้ซ่อมประตูรั้วหน้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการตั้งขบวนกีฬาสีภายใน ปี 2565     
จะมีสถานที่ จ านวน 2 ที่ให้คุณครูช่วยกันตัดสินใจว่าโรงเรียนจะตั้งขบวนที่วัดบ้านส้องหรือตลาดแม่โสภา ? มติที่ประชุม 
คือ ตลาดแม่โสภา (ผู้อ านวยการ) ขอยกเลิกมติที่ประชุม ในการตั้งขบวนกีฬาสีที่ตลาดแม่โสภา และในวันพรุ่งนี้เช้าจะให้
ประธาน&รองประธานสีที่เป็นคุณครูและประธาน&รองประธานสีที่เป็นนักเรียน ประชุมพร้อมกันที่ห้องสุขศึกษา เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินในการตั้งขบวนกีฬาสี และฝากคุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนด้วยว่า ประตูหน้า โรงเรียนจะปิด เวลา 
08.30 น. และส าหรับคุณครูที่จะเข้า - ออกในช่วงเวลานั้น ถ้าไม่จ าเป็นขอความร่วมมือให้พ้นวิกฤตกาาแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ปี 2565 ก่อน เนื่องจากจะมีนักเรียนเข้า-ออกและมีผู้ปกครองหรือนักเรียนจากสถาบันอื่นเข้ามาในโรงเรียน 
ดังนั้น ประตูหน้าโรงเรียนจะปิดเวลา 08.30 น. และหลังจากประตูปิดแล้ว จะมีนักเรียนปีนรั้วเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งมี      
2 จุด คือ โรงอาหารและเขตพื้นที่ ทางโรงเรียนจะแก้ไขโดยการก่ออิฐเพิ่มขึ้นไปอีก ขอให้คุณครูที่ปรึกษา แจ้งให้นักเรียน
ทราบด้วย   ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเวลา 14.00 น. จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายใน ปี 2565 
นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม และบนอาคาร 2,3,4 และ 5 จะต้องไม่มีนักเรียนอยู่เลย ยกเว้นอาคาร  1        
ฝากคุณครูช่วยดูแลและติดตามนักเรียนในสีของตัวเองด้วย ฝากครูเวรประจ าวันในการปล่อยนักเรียนกลับบ้านในแต่ละวัน
และอย่าปล่อยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยูเวรประจ าตามเพียงล าพัง  (นายปริญญา จอง)ในตอนนี้จะมี      
การแข่งกีฬาวอลเลบอลของคุณครูแต่ละคณะสี อยากให้คุณครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาสี ปี 2565 ด้วย    
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            5.5 กิจกรรมการสวนสนาม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะเป็นการจัดกิจกรรมการ
สวนสนามของลูกเสือ บริเวณหน้าเสาธง จึงได้มีการขอเวลาเรียน จ านวน 2 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 -10.30 น. 

 
เลิกประชุมเวลา    18.30 น. 
 
 
 
 
       

      ลงชื่อ          ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสาวปิยพร   ทองจิตร) 
                                                             เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

      ลงชื่อ         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายสันติชูชัย  ช านาญ) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

      ลงชื่อ      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                 (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 

      
            

      
 


