
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 7/ 2565 

วนัพฤหัสบดี ท่ี  7  เดือนกรกฎาคม  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. นางเกษร  ศรีรัตนสตูร 
6. นางกาญจนา  แปูนเจริญ 
7. นางพรทพิย์  ทองต าลึง 
8. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล 
9. นางอรวรรณ  ศรโีชต ิ
10. นางสาวลดาวัลย ์ จนัทร์จินดา 
11. นางสาววชิุดา จ าปาสด 
12. นางสาวพรวิไล  ทพิย์สุวรรณ 
13. นางสาวหทัยชนก  แสงมณ ี
14. นางสาวธัญดารินทร ์กุลบุตร 
15. นางสาวกนกกานต ์วังบัว 
16. นางนงนุช นนทโชต ิ
17. นางสาวสลี   โรยรว่ง 
18. นางปภาดา บุญชนะ 
19. นางสาวจธุามาศ  พริกเบ็ญจะ 
20. นางสาวน้ าฝน  ใสหลวง 
21. นางสาวอารยา  แกว้ทองสอน 
22. นายปกรณ์เกียรต ิ ด้วงทองกุล 
23. นายจรณชัย ศรีประดิษฐ 
24. นายธงชัย  รุ่งรตันกลุศร ี
25. นางอรุณี  รุ่งรัตนกลุศร ี
26. นายสันตชิูชัย  ช านาญ 
27. นางกชพร  เรืองรอง 
28. นางสาวกนกวรรณ  หมานมา 
29. นางสดุารตัน์  ล าลอ่ง 
30. นางเจษฎาภรณ์ ภกัดี 
31. นายวุฒพิงษ์  แพรกทอง 
32. นางสาวจารวุรรณ  ฤกษ์วรรณ 
33. นางสาวมนปริยา ราชรักษ ์
34. นางสาวธันยพร ใจงาม 
35. นายอรรถสิน บุญถาวร 
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36. นายธรีเมธ พวงพันธ์ 
37. นางอมรรตัน์  แจ่มแจ้ง 
38. นางอารัญญา  บุญมาก 
39. วา่ที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์ 
40. นายนริศ จันทร์สะอาด 
41. นายศุภสวัสดิ ์กาญวิจิต 
42. นายศรัณย์ สงนุ้ย 
43. นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
44. นางสาวทวิาพร  ศรกีรด 
45. นายเอกพจน ์ แกว้มณี 
46. นายปริญญา  จอง 
47. นายดาราศักดิ์ ขรวัทองเขียว 
48. นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์ 
49. นางจฑุาทพิย์  สุวรรณสาม 
50. นายสมชัย  วงษ์สวสัดิ์ 
51. นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรตัน์ 
52. นางสมทรง  วิชัยดษิฐ 
53. นางสุชญา  เทือกสบุรรณ 
54. นางดวงกมล  หวานแก้ว 
55. นางสาวอัญจิมา เพชรน้อย 
56. นายวรากร นาควิลยั 
57. นางสาววาสนา บุญทอง 
58. นายตรัยพร   เดชาพร 
59. นางวจิิตรา นิคมรัฐ 
60. นางประนอม  สรรพา 
61. นางวัลลภา มีเสือ 
62. นางสาวอนงค์นารถ  ศรสีุวรรณ 
63. นางสาวอนัญญา สยามล 
64. นางสาวยสุตมา  หลีหมัด 
65. นางสรุิยา   บัวทอง 
66. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 
67. นางอาทิตยา  ดวงมณี 
68. นางสาววราภรณ์  จินา 
69. นายสรุิยัน  พรหมพนัธุ์ 
70. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 
71. นางสิเรมอร ศรีแสง 
72. นางกฤตพร ทองสินธุ์ 
73. นางสาววัลยาภรณ ์ นาคเดช 
74. นางสาวมลฑติา นวลสุทธิ ์
75. นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ ์
76. นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
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77. นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
78. นางสาวจรีวรรณ กองประดิษฐ 
79. นายจกัร ีธรรมชาต ิ
80. นางสาวกนกพร ชูทอง 
81. นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
82. นายสุเมฆ  สวุรรณสาม 
83. นายภทรธร แช่มวฒันชัย 
84. นางพัชร ีวุฒิกรณ ์
85. นางสาวสาธิตา  ตะนาวศร ี
86. นายวทิยา ชุมทอง 
87. นางศริิลักษณ์  ชูชว่ย 
88. นางสาวนัจท ี สุขขี 
89. นางวันดี  หอมชื่น 
90. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
91. นางสาวอารีนา  หมดัอาด า 
92. นางปิยะวรรณ บ ารงุ 
93. นางสาววราภรณ์ ชอ้งทอง 
94. นางพุทธพิร  นุภักดิ ์
95. นายภนธนา  บ าเพญ็ธรรม 
96. นางสาวอ าพิญา   ชขูันธ์ 
97. นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย 
98. นายศริิธนากร   หนูจันทร์แก้ว 
99. นางมาริสา  เรศประดิษฐ์ 
100. นางสาวปิยพร  ทองจิตร 
101. นางสาวจริาพร  ชใูจ 
102. นางสาวพิชยา พรหมภักดิ์ 
103. นางสาวภาวินี  พมิพ์ลอย 
104. นางสาวสธุาทพิย์ บุญทอง 
105. นางสาวจารวุรรณ  สีแก้ว 
106. นางสาวจฬุาวัลย์  สุระกา 
107. นางสาวจริยาวด ี หาญชนะ 
108. นางสาวลัทธพรรณ  น้ าใจ 
109. นางสาวจดิาภา มณีนิล 
110. นางสาววรัญดา  สามัญ 
111. นางสาวปรารถนา  แซ่ปัก 
112. นางสาวฉัตรชนก  ยอดพจิิตร 
113. นางสาวฟูาใส  จันทร์มะณ ี
114. นายนนทวตัร ์ วันนะ 
115. นางสาวรัตติยา  ไทยเกิด 
116. นางสาวทัศนีย ์ เพชรมว่ง 
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117. นางสาวศริิลักษณ ์ภิรมย์  
118. นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ ์
119. นายสกลณัช  แซ่ลิ้ม 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ   รองผู้อ านวยการสถานศกึษา (ลาปุวย) 
2. นางสาวสุวราภรณ์  อนิทร์ทุ่ม   ภาษาไทย   (ลาปุวย) 
3. นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร   ภาษาไทย   (ลาปุวย) 
4. นางปิยนาฎ  เดชาพร    คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
5. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน ์   คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
6. นางศิรริัตน ์ สวัสดิ์อบุล   คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
7. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน ์   คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
8. นายซัลมาน ชุมสาแหละ   คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
9. นางสาวสวพรรณ  หนูแปูน   คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
10. นางสาวอัญชนา  เจอืบุญ   คณิตศาสตร ์   (ลาปุวย) 
11. นางบุญเรือน  ปิยะพงค ์   วิทยาศาสตร ์   (ลาปุวย) 
12. นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ   วิทยาศาสตร ์   (ลาคลอด) 
13. นางวิภา  อินทร    สังคมศึกษา   (ลาปุวย) 
14. นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ ์   สังคมศึกษา   (ปวดหลัง) 
15. นางสาวสมทรง  อ าไพเมือง   สังคมศึกษา   (ลาปุวย) 
16. นายกฤติชัย  ราชพบิูลย ์   สังคมศึกษา   (ลาปุวย) 
17. นางสาวศศวิรรณ มสุิก   สังคมศึกษา   (ลาปุวย) 
18. นางสาวฐิติมน  แกว้มณ ี   สุขศึกษาฯ   (ลาปุวย) 
19. นางสาวไซนะ  สาเมาะ   สุขศึกษาฯ   (ลาปุวย) 
20. นายธรีภัทร์ ทองชื่น    ศิลปะ    (ลาปุวย) 
21. นายเกรียงศกัดิ ์สุวรรณเวลา   ศิลปะ    (ซ้อมวงโยธวาทติงานแข่งกีฬาสี) 
22. นายศุภชัย สมพงษ ์    ศิลปะ    (ซ้อมวงโยธวาทติงานแข่งกีฬาสี) 
23. นายวันชัย   ตรีสงค ์    ภาษาตา่งประเทศ  (ลาปุวย) 
24. นางสาวภัทรียา  อานนท ์   ภาษาตา่งประเทศ  (ลาปุวย) 
25. นางสาวภัทรศยา  รตันบัณฑิต   ภาษาตา่งประเทศ  (ลาศึกษาต่อประเทศจีน) 
26. นายเอนก  เพ็ชรมาก    ภาษาตา่งประเทศ  (ลาปุวย) 
27. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล   ภาษาตา่งประเทศ  (ลาปุวย) 
28. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์    เทคโนโลย ี   (ติดธุระสว่นตัว) 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1.1  การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงสระ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงสระ 
               การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงสระ ประจ าปีการศึกษา 
2565 เพื่อการท าความเข้าใจตรงกันและมีอะไรเพิ่มเติมหรือแก้ไขปัญหา เนื่องจากยังพอมีเวลาอีก 3 วัน คือ วันศุกร์ ,    
วันเสาร์และวันอาทิตย์  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงสระเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การรอคอย 2-3 ป ี         
ที่ผ่านมา  ที่กิจกรรมนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องใช้ความพยายาม  การร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่ต้น  
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ในสถานการณ์ที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแลนักเรียนและในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) ยังไว้ใจไม่ได้ ทางโรงเรียนจะต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไป ทั้งนี้และทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้อยากให้ข้าราชการครตูิดโควิด แต่อาชีพข้าราชการครูเป็นอาชีพที่เสี่ยงทุกวินาท ีจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการลา  
ลาครั้งแรก 10 วัน ใช้เวลานั้นไปสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (นายปริญญา จอง) ตามค าสั่งโรงเรียนเวียงสระ 
ที่161/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงสระ ประจ าปี
การศึกษา 2565  ในวันนี้ประชุมเพื่อต้องการทราบว่าในแต่ละฝุาย ได้เตรียมการด าเนินงานถึงไหนแล้ว มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้าง มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน โดยเริ่มจาก 
   1. คณะกรรมการฝุายอ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยแก้ปัญหา 
   2. คณะกรรมการฝุายด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเวียงสระ มีความ
พร้อมในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงสระ 
   3. คณะกรรมการฝุายจัดท าสนามฝึกซ้อมและสนามการแข่งขัน (นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์) ตอนนี้
สนามได้ด าเนินการท าเป็นลู่วิ่ง โดยการแบ่งเส้นและโรยด้วยปูนขาว 
   4. คณะกรรมการฝุายแสง เสียง (นายตรัยพร เดชาพร)ส าหรับเครื่องเสียงมีความพร้อม
เรียบร้อยแล้ว โดยการเช่าเครื่องเสียงและจะมีการลงเครื่องเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 
   5. คณะกรรมการฝุายบันทึกภาพ (นายสุเมฆ สังรรณสาม)ได้ด าเนินการตามผู้ที่มีรายชื่อ          
ในค าสั่ง คณะกรรมการฝุายบันทึกภาพ (ผู้อ านวยการ) ได้เซ็นเอกสาร เรื่องขอนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงสระ เพื่อที่จะใช้โดรนถ่ายในพิธีเปิด เป็นการถ่ายภาพบริเวณสนาม 
ผู้อ านวยการอยากให้คณะกรรมการฝุายบันทึกภาพหรือแต่ละฝุายงาน ได้คุยและปรึกษาหารือก้น เรื่องล าดับความส าคัญ
หรือใครถ่ายอะไร บริเวณไหน อย่างไร? ตอนนี้มีคนบันทึกภาพ จ านวนกี่คน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ ตลาดแม่โสภา ระหว่าง
ทาง และเข้าสู่บริเวณสนาม 
   6. คณะกรรมกาาฝุายพิธีการและพิธีกร (นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต  )ในส่วนของพิธีเปิด ที่มีการ
เดินมา จะมีการกล่าวถึงผู้ถือปูาย เป็นการรายงานต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั นกีฬาสีภายใน
โรงเรียนเวียงสระ หลังจากนั้นจะเป็นส่วนของพิธีเปิด และประกาศชื่อชุดการแสดง การบรรยายการแข่งขันกีฬา
บันทึกภาพ และปิดท้ายด้วยรายชื่อสปอนเซอร์ที่สนับสนุนให้กับโรงเรียนและประกาศรางวัลต่างๆของการแข่งขันกีฬาสี
แต่ละสี (ผู้อ านวยการ)คณะกรรมการฝุายพิธีการและพิธีการ เป็นฝุายที่ส าคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการคุมงานทั้งหมด 
โดนพิธีการจะต้องรันตั้งแต่เริ่มแรก ว่าจุดเริ่มตั้งแต่บริเวณไหน เริ่มเคลื่อนขบวนกี่โมงถึงจะมาถีงบริเวณสนาม พิธีเปิด       
แต่ละรายการ จนเคลื่อนขบวนออกจากสนามใช้เวลาประมาณกี่นาที ถ้ากรณีที่เลทหรื อไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้           
ก็จะขึ้นอยู่กับพิธีกรที่เป็นผู้ควบคุมทุกขั้นตอน สิ่งที่ส าคัญ คือ จะต้องรันตามก าหนมการ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและ       
ไม่มีการแทรก ถ้าไม่จ าเป็น 
   7. คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์  
   8. คณะกรรมการฝุายปฏิคม (นางสาววาสนา บุญทอง) ด าเนินการในเรื่องบริการอาหารว่าง 
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตอนนี้ได้เนินการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว มีการส ารวจ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดและได้ประมาณการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้ว (ผู้อ านวยการ)ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม 
คือ ได้ติดต่อวงดุริยางค์ จ านวน 3 วงคือ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ,โรงเรียนบ้านห้วสะพานฯและโรงเรียนบ้านเด็ก โดยจะขอ
เพิ่มอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียด้วย 
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   9. คณะกรรมการฝุายลงทะเบียนนักกีฬา(นางสาวนัจที สุขขี) ได้ด าเนินการเรื่องปูาย
ลงทะเบียนนักกีฬาในการรายงานตัว แต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว รวมถึงปูายชื่อที่จะแขวนให้นักเรียนในการช่วยงาน
คุณครู ตอนนี้ขอความอนุเคราะห์ฝุายอาคารสถานที่ เรื่องโต๊ะที่ใช้ในการรายงานตัวลงทะเบียนนักกีฬา ในวันพรุ่งนี้ทาง
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจะด าเนินการเรื่องโต๊ะให้ 
   10. คณะกรรมการฝุายสถานที่ (นายเกียรติศักดิ์ ภักดี)ฝุายสถานที่ ด าเนินการโต๊ะ เก้าอี้ เต๊นท์ 
ซึ่งได้เำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดหาเต๊นท? จ านวน 8 หลัง คือ กองอ านวยการ จ านวน  2 หลัง/พยาบาล จ านวน        
1 หลังและแต่ละคณะสี โดยสีละ 1 หลัง จ านวน 5 หลัง ส าหรับเต๊นท์จะลงสนามในวันพรุ่งนี้ ส่วนโต๊ะและเก้าอี้ได้ด าเนิน
กาาเรียบร้อยแล้ว 
   11. คณะกรรมการฝุายจัดท าเกียรติบัตร(นางสาวอรสุมา ขานทอง) ได้ส่งไฟล์ต้นฉบับให้ทาง
ร้านเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยากได้ไฟล์สูจิบัตร เนื่องจากเกียรติบัตรจะท าได้ก็ต่อเมื่อน าไฟล์มาวางก่อน และในปีนี้จะไปท า
เกียรติบัตรที่หอประชุมเฟื่องฟูา และขอความอยุเคราะห์ โต๊ะจ านวน 2 ตัวและเก้าอี้ 
   12. คณะกรรมการฝุายคบเพลิง กระถางคบเพลิง และอัฒจรรย์เชียร์ (นายตรัยพร เดชาพร) 
ตอนนี้ด าเนินการเสร็จแล้ว 90% 
   13. คณะกรรมการฝุายพยาบาล(นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรัตน์ ตอนนี้ได้เตรียมกล่องยา
เรียบร้อยแล้ว เพื่อแจกให้นักเรียนแต่ละคณะสี และได้ขอความอนุเคราะห์จากไปยังมูลนิธิมาช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ตอนนี้ที่ก าหนดไว้คือ กู้ภัย จ านวน 3 คนและรถกู้ถัย จ านวน 1 คัน 
   14. คณะกรรมการฝุายจัดเตรียมเสาธง ธงชาติและธงประจ าสี (นายตรัยพร เดชาพร)ตอนนี้
เรื่องเสาธงโรงเรียนและเสาธงประจ าดี ด าเนินการเสร็จ 90% 
   15. คณะกรรมการฝุายตัดสินขบวนพาเหรด เมื่อวานได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมด เรื่องเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินขบวนพาเพรด ตั้งแต่ต้นทางคือ ตลาดแม่โสภาและเกณฑ์การตัดสิน      
จะแจกให้คณะกรรมการในวันจันทร์(ตอนเช้า) 
   16. คณะกรรมการฝุายตัดสินอัฒจันทร์เชียร์และกองเชียร์ เมื่อวานได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการทั้งหมด เรื่องเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินขบวนพาเพรด ตั้งแต่ต้นทางคือ ตลาดแม่โสภาและเกณฑ์
การตัดสินจะแจกให้คณะกรรมการในวันจันทร์(ตอนเช้า) 
   17.คณะกรรมการฝุายริ้วขบวนพาเหรด (นายภทรธร แช่มวัฒนชัย) ในส่วนของขบวนพาเหรด
เริ่มตั้งแต่หัวขบวน/ธงโรงเรียน/พระบรมฉายาลักษณ์/วงโยทวาทิต โรงเรียนเวียงสระ/ ดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนเวียงสระ/
ตามด้วยปูายโรงเรียนเวียงสระเกมส์/ค าขวัญโรงเรียน รวมถึงปูายเชิดชูของโรงเรียน 8 ด้าน /ธงชาติจะเป็นริ้วขบวน 
ประกอบด้วยธงชาติ ,ธงสีส้ม-ขาว,ธงแต่ละคณะสี หลังจากนั้นจะเป็นขบวนคณะสีเหลือง ,ดุริยางค์ของของโรงเรียน         
บ้านหัวสะพาน,ขบวนคณะสีแดง,ขบวนคณะสีฟูา,ดุริยางค์ของโรงเรียนบ้านเด็ก,ขบวนคณะสีม่วง,ดุริยางค์ของโรงเรียน     
ทุ่งหลวงและขบวนคณะสีชมพู 
ส าหรับผังของขบวนพาเหรดโรงเรียนเวียงสระได้ส่งในไลน์กลุ่มโรงเรียนเวียงสระเรียบร้อยแล้ว โดยขบวนจะเริ่มเคลื่อน
เวลา 08.00 น. โดยจะพร้อมเพรียงกันในซอยธนาคารไทยพาณิชย์หรือตลาดแม่โสภา จุดเริ่มต้นคือสีเขียวและจุดสิ้นสุด
คือสีแดง 
ส าหรับสถานที่ให้คะแนน มี 6 จุด คือ ตลาดแม่โสภา,หน้าโรงเรียนบ้านเด็ก,หน้าหมอสนั่นฟามาซี ,ตลาดเปิดท้าย ,สิริสิน 
สาขาเวียงสระและประธานในพิธี 
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   18. คณะกรรมการฝุายตัดสิน  
   19. คณะกรรมการฝุายเส้นชัย บันทึกผล และจัดล าดับ ผู้เข้าเส้นชัย ได้ประชุมและด าเนิน    
การเรียบร้อยแล้ว 
   20. คณะกรรมการฝุายประจ าจุดและปล่อยตัวนักกีฬา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   21. คณะกรรมการฝุายดุริยางค์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   22. คณะกรรมการฝุายรักษาความปลอดภัย (ผู้อ านวยการ) ขอย้ า เรื่ องการดูแลนักเรียน        
ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ขอให้คุณครูถือใบรายชื่อและเช็คชื่อนักเรียน ในช่วงเช้าและช่วงเย็น หรือหากครู        
ไม่สะดวกให้หัวหน้าห้องเช็คชื่อให้ก็ได้ และในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนจะปิดอาคาร 2-5 ยกเว้น
อาคาร 1  
   23. คณะกรรมการฝุายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
   24. คณะกรรมการฝุายรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน (นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ)ยังขาด
งานสูจิบัตร และขอความอนุเคราะห์โต๊ะจ านวน 2 ตัวและเก้าอี้ บริเวณโดม 
   25. คณะกรรมการฝุายจัดท าสูจิบัตรและกองเลขานุการ ตอนนี้สูจิบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   26. คณะกรรมการฝุายประเมินผล (นางสาวน้ าฝน ใสหลวง) ส าหรับการประเมินผล จะมี 2 
รูปแบบ คือ QR Code และ Paper ขอความอนุเคราะห์โต๊ะจ านวน 2ตัวและเก้าอี้ ในหอประชุมเฟื่องฟูา (ผู้อ านวยการ) 
กระบวนการสรุปและประเมินผล ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนทั้งหมดจนถึงพิธีปิด 
   27. คณะกรรมการฝุายจัดหาถ้วยรางวัล ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะส่งถ้วย
รางวัลมาให้ในวันเสาร์ 
   28. คณะกรรมการฝุายการเงินและระดมทุน 
   29. คณะกรรมการฝุายตอนรับ(นายสันติชูชัย ช านาญ) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้อนรับ      
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมกับบริการชา กาแฟ ของว่างให้เรียบร้อย ส าหรับสถานที่จอดรถคื บริเวณหน้าอาคาร 2 และอาคาร 3  
   30. คณะกรรมการเชิญรางวัล(นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต)ส าหรับฝุายเชิญรางวัลจะใส่ชุดประจ า
ชาติอาเซียน ซึ่งเป็นชุดของกลุ่มสาระสังคมและจะขอให้นักเรียนที่เดินขบวนพาเหรดมาช่วยด้วย ขอความอนุเคราะห์โต๊ะสี
ขาว บริเวณใกล้กองอ านวยการ 
   31. คณะกรรมการฝุายจัดการแข่งขันตามประเภทกีฬา 
   32. คณะกรรมการฝุายที่ปรึกษาและครูประจ าสี/นักเรียนกลุ่มสี 
   ส าหรับเสื้อสี ในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับเสื้อสี 
   (นายภทรธร แช่มวัฒนชัย)ในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการซ้อมใหญ่ขบวนพาเหรด ฝุายพิธีการจะร่วมด้วย
หรือไม่?(ผู้อ านวยการ) ค าว่าซ้อมใหญ่ คือเสมือนจริง ขอให้เป็นไปตามล าดับและก าหนดการ 
   (นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม) ฝุายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ได้วางแผนการท ากิจกรรม
ตามก าหนดการและพูดคุยกับนายวันชัย ตรีสงค์ เรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องสูจิบัตรตอนนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว       
ในส่วนของคุณครูที่เป็นประธานของแต่ละฝุาย รวมทั้งคุณครูในกลุ่มสาระสุขศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการที่มาช่วยในการ
ตัดสิน 
   (นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว) ขอเสนอเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้  เพื่อเช็คความ
พร้อมครั้งสุดท้าย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี จะมีปีละ 1 ครั้งค ถ้าท าและท าให้งานออกมามีคุณภาพ อยากให้นักเรียน
เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนเช้า  (ผู้อ านวยการ) การควบคุมนักเรียน จะใช้เวลาซ้อมกี่ชั่วโมง  เคารพธงชาติเสร็จ นักเรียนท าอะไร 
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ที่ไหน ใครคือผู้ควบคุม ตั้งแต่เวลา  08.30-16.00 น. และทางโรงเรียนได้ร่นคาบเวลาเรียน ประมาณ 1 เดือน  ซ้อม
เยอะพอสมควรโดยใช้เวลาซ้อมวันละ 2 ชั่วโมง และในวันพรุ่งนี้ตอนเช้า จะมีกิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารแห้งและพิธี
หล่อเที่ยว เสร็จกิจกรรม ประมาณ 10.30 น. จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ขบวนพาเหรดในช่วงเช้า เวลา 10.40 น.และ
ช่วงบ่ายเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น 
 

    1.1.2 การสอบระหว่างภาค 
              หลังจากเสร็จกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน จะเป็นการสอบระหว่างภาค 
ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 และในวันที่18 กรกฎาคม 2565 นัดเรียนมาโรงเรียนตามปกติ เพื่อให้นักเรียน      
จัดห้องสอบ คุมสอบโดยครูประจ าชั้น หลังจากสอบเสร็จทางฝุายวิชาการจะแจกคะแนนเก็บและเวลาเรียนก่อนสอบกลาง
ภาคให้ครูประจ าชั้นแจ้งครูที่ปรึกษา เน้นย้ าว่านักเรียนที่มีแนวโน้ม ปัญหาเรื่องผลการเรียนให้ครูที่ปรึกษาแจ้งในไลน์
ส่วนตัวผู้ปกครองทราบด้วย 
     

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มติ      :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
                       มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 117 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 คน   
   
 
 
 

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 กลุ่มบริหารวิชาการ 
     - ไม่มี - 
                   3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     - ไม่มี - 

         3.2.3 กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
      - ไม่มี - 
           3.2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

               - ไม่มี - 
    3.2.5 กลุ่มบริหารทั่วไป 
         - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
    -ไม่มี- 

                               
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ         
    -ไม่มี- 

 
เลิกประชุมเวลา    18.00 น. 
 
 
 
 
       

      ลงชื่อ          ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสาวปิยพร   ทองจิตร) 
                                                             เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

      ลงชื่อ         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายสันติชูชัย  ช านาญ) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

      ลงชื่อ      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                 (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 

      
            

      
 


