
         รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  
คร้ังที ่ ๕ / ๒๕๕๖ 

วนัที ่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวดัน่าน 

……………………………………. 
ประธานทีป่ระชุม    นางสุจินตนา    ค าชุ่ม  รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ รักษาการณ์แทนผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ผู้เข้าร่วมประชุม      คณะครู-อาจารย ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ท่ี ช่ือ-ช่ือสกลุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
๑ นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๘ นางอารีย ์ บุญหมั้น ครูช านาญการ 
๒ นางปวริศา  สิงห์อุดร รอง ผอ.ช านาญการ ๒๙ นางสาวสงกรานต ์ มหามิตร ครู 
๓ นางมยเุรศ  นนัทะเสน ครูช านาญการพิเศษ ๓๐ นายยทุธภูมิ  สุประการ ครู 
๔ นางสุภางค ์ สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๑ นางนภวรรณ  ละเลิง ครู 
๕ นายกฤษดา   สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๒ นางสาวดาริณี  ตระกลูทอง ครูผูช่้วย 
๖ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ ครูช านาญการพิเศษ ๓๓ นางสาวศนัสนีย ์ ประชากรณ์ ครูผูช่้วย 
๗ นายสมเกียรติ  ปัญญานะ ครูช านาญการพิเศษ ๓๔ วา่ท่ี ร.ต. หญิง เบญจพร  ทุ่งสง ครูผูช่้วย 

๘ นางสาวสมควร  สีนา ครูช านาญการพิเศษ ๓๕ นางเพชรรัตน ์ ไชยปัญญา ครูช่วยสอน 

๙ นายสุรชยั  เข่ือนเพชร ครูช านาญการ ๓๖ นางสาวดารณี  นาคะรัต พนกังานราชการ 
๑๐ นางรัตนา     สุทธิพงศพ์นัธ์ุ ครูช านาญการ ๓๗ นางเบญจพร  สกัลอ พนกังานราชการ 
๑๑ นางประทุม  มหาวงศน์นัท์ ครูช านาญการ ๓๘ นางธญัลกัษณ์  จนัทร์เจนจบ พนกังานราชการ 
๑๒ นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ ครูช านาญการ ๓๙ นางสาวสายทิพย ์ อุ่นเครือ พนกังานราชการ 
๑๓ นางพวงเพชร  รัตนวรากร ครูช านาญการ ๔๐ นายพิรุณ  จ่ากอ พนกังานราชการ 
๑๔ นายชรินทร์   ภิชยัวงศ ์ ครูช านาญการ ๔๑ นายสงกรานต ์ บุญช่วย พนกังานราชการ 

๑๕ นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๒ นางสาวชนิกานต ์ อินไชย พนกังานราชการ 
๑๖ นางประกาย  ตน้ผล ครูช านาญการ ๔๓ นางสาวอรธีรา  ดวงตาด า พนกังานราชการ 
๑๗ นายอุทยั  โพธ์ิทอง ครูช านาญการ ๔๔ นางสาวฉตัรวี  จนัต๊ะ พนกังานราชการ 
๑๘ นางนิทรา   ยาวิชยั ครูช านาญการ ๔๕ นายดิเรก  สินิล พนกังานราชการ 
๑๙ นางจงรัก   มีเงิน ครูช านาญการ ๔๖ นายจกัรพนัธ์  อินวาทย ์ พนกังานราชการ 
๒๐ นายสิงห์   สุจนัทร์ ครูช านาญการ ๔๗ นางอญัชลี  ใจจนัทร์ พนกังานราชการ 
๒๑ นายสุกิจ   สุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๘ นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ พนกังานราชการ 
๒๒ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล ครูช านาญการ ๔๙ นายน่านมงคล  อินดว้ง พนกังานราชการ 
๒๓ นางสาวเสาวนีย ์ ขนัทะสอน ครูช านาญการ ๕๐ นายฉกรรจ ์  เสนา พนกังานราชการ 
๒๔ นางปิยะนาถ  ฉุนหอม ครูช านาญการ ๕๑ นางสาวจารุวรรณ  สะสม พนกังานราชการ 
๒๕ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ครูช านาญการ ๕๒ นายภาคภูมิ  ภิมาลย ์ พนกังานราชการ 
๒๖ นางดวงพร  สุจนัทร์ ครูช านาญการ ๕๓ นางสาวกนกวรรณ  ทิพยแ์สนชยั ครูอตัราจา้ง 
๒๗ นางสุรารักษ ์  เทียมนโรดม ครูช านาญการ ๕๔ นางสาววริฏฐา  เพช็รสาริกิจ ครูอตัราจา้ง 



๕๕ นางสาวนนทธิ์ชา  อ  ามลา ลกูจา้งชัว่คราว 
๕๖ นายเชษฐ ์ บวัพุด ลกูจา้งชัว่คราว 
๕๗ นางสาวมณีรัตน ์  รินชม ลกูจา้งชัว่คราว 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

๑. นายส าเนียง  เสนา   ไปราชการ 
๒. นายอาทิตย ์     ดว้งสุวรรณ์  ไปราชการ 
๓. นายจกัรกฤษณ์   ผาสุข  ไปราชการ 
๔. นางกาญจนาวรรณ คิดดี  ไปราชการ 
๕. นางปณิตา  ปัญญานะ   ไปราชการ 
๖. นายเพิด  บุญอินทร์   ไปราชการ 
๗.  นางสาวณฐัณิชา  ธรรมศิริ  ไปราชการ 
๘. นายนิเวศน์  สุวรรณโน  ติดราชการ 
๙. นางสาวสุรีรัตน์  ทองสุกใส   ติดราชการ 
๑๐. นายฉลอง   เฟ่ืองฟู    ลากิจ 
๑๑.นางวชัราภรณ์  คงเมือง  ลาป่วย 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที ่๑ เร่ืองทีป่ระธานจะแจ้งให้ทราบ 
                           ๑.  การจดังานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ณ ข่วงเมืองน่าน 

 ๒. งานเฉลิมพระเกียรติ “๘๑ พรรษา มหาราชินี น ้าพระทยัจากฟ้าสู่แผน่ดิน” ณ ท่ีวา่การอ าเภอเวยีงสา 

 ๓. สถานการณ์ไขเ้ลือดออกจงัหวดัน่าน ปัจจุบนัมียอดผูป่้วยจ านวน ๔๙๒ ราย กลุ่มอาย ุ๑๔-๒๔ ปี พบ
มากท่ีสุด อ าเภอท่ีพบผูป่้วยมากท่ีสุด คือ อ าเภอบา้นหลวง อ าเภอเวยีงสา และอ าเภอนานอ้ย  

 ๔. กิจกรรมวนัเปิดโลกอาเซียน วนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคาร 

 ๕. การติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้าท่วมท่ี www.hydro-1.net 

 ๖. การนิเทศติดตามการด าเนินการตามจุดเนน้ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ  

 ๗. ร่วมแสดงความยนิดีกบัครูสุวทิย ์ผกูจิต ท่ีไดเ้ปล่ียนต าแหน่งไปเป็นศึกษานิเทศก์สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ และจะส่งตวัวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 ๘. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานตน้สังกดัเล่ือนจากวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็น
วนัจนัทร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 ๙. สรุปการตรวจเยีย่มของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ใหน้กัเรียนท าหนา้ท่ีเด็กดีโดยยดึตามหนา้ท่ีเด็ก 
๑๐ ขอ้และใหค้ณะครูยดึจรรยาบรรณ ๙ ขอ้ในการปฏิบติังาน 

 ๑๐. โรงเรียนไดจ้  านวนนกัเรียนครบตามรายงานจ านวน ๑,๐๒๐ คน ณ วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 ๑๑. การก าหนดอตัราวา่ง ๑ ต าแหน่ง แทนครูสุวทิย ์ผกูจิต มอบใหฝ่้ายวชิาการส ารวจเพื่อก าหนด
ต าแหน่งท่ีมีความตอ้งการ 

 ๑๒. ในวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย จงัหวดันครนายก ขอเขา้ดู
งานอาชีพของโรงเรียน เช่น งานเกษตร ทอผา้ และเคร่ืองเงิน แต่ทางโรงเรียนแนะน า ศึกษาดูงานยงัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัน่านก่อน 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๕๖ 
รับรองการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

ครูสุรนนัท ์ล้ิมมณีขอปรับเปล่ียนเพลงมาร์ชของโรงเรียนใหม่ตามช่ือของโรงเรียน  และใชสี้ประจ าโรงเรียนเป็น
สีฟ้าเหลือง 
 
 
 
 

http://www.hydro-1.net/


 

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ 
๑.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
๑.๑ งานบุคคล 
 ๑.๑.๑ ขอแสดงความยนิดีกบัครูสุวทิย ์ผกูจิต ท่ีไดเ้ปล่ียนต าแหน่งจากครูช านาญการเป็นศึกษานิเทศก์

ช านาญการสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาน่านเขต ๑ ทางโรงเรียนจะส่งตวัในวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
  ๑.๑.๒ การยืน่ค  าร้องขอยา้ยคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ ขอใหน้ าส่งท่ีหอ้งฝ่ายบุคคลภายในวนัท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 
                           ๑.๑.๓ สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานครูหอนอนวนัท่ี ๒๖ –๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ งบประมาณท่ีตั้ง
ไว ้๔๕,๐๐๐ บาท ใชไ้ปทั้งหมด ๓๗,๐๐๐ บาท และขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากโครงการศึกษาดูงานครูหอนอน  มีดงัน้ี 
   ๑. ควรส่งเสริมบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกบริเวณหอพกั เช่น การจดัมุม
อ่านหนงัสือ การตกแต่งผา้ม่านในหอนอนใหมี้บรรยากาศน่าอยู่ 
   ๒. ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความสามคัคี มีกริยา วาจา เรียบร้อย  
   ๓. ควรจดักิจกรรมส่งเสริม ดูแลสุขภาพนกัเรียน 
   ๔. ควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพใหเ้ป็นรูปธรรม  
   ๕. ควรจดัใหมี้ครูผูอ้บรมเด็กนอกจากครูหอนอน ควรใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการอบรม
นกัเรียนและเสริมสร้างความสัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนซ่ึงการด าเนินงานหลงัจากน้ีขอใหฝ่้ายบริหารทัว่ไปเป็น
ผูติ้ดตามการน าผลการศึกษาดูงานมาพฒันาหอนอนเป็นล าดบัต่อไป 

๑.๒ งานรักษาความปลอดภยั (นายจกัรกฤษณ์  ผาสุข) 
 ๑.๒.๑ ทางโรงเรียนไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนดา้นมาตรการรักษาความปลอดภยัจ านวน ๓,๔๐๐ บาท 

และไดป้ระสานงานกบังานบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอเวยีงสามาจดักิจกรรมป้องกนัอคัคีภยัในสถานศึกษา โดยจะซอ้มการ
อพยพหนีภยัท่ีหอนอน ในวนัเสาร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๑.๓ งานประกนัคุณภาพ (นางสาวเสาวนีย ์  ขนัทะสอน) 
 ๑.๓.๑ ขอใหค้ณะกรรมการท่ีรับผดิชอบตามมาตรฐานต่างๆ ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานเขา้แฟ้มงานตาม

มาตรฐานเพื่อรองรับการนิเทศติดตามในวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ และรองรับการประเมินในวนัท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖  

๑.๓.๒ เนน้การตรวจสอบคุณภาพตาม ๘ ขั้นตอนงานประกนัคุณภาพ ตามคู่มือท่ีแจกไป 
           ๑.๓.๓ ในวนัท่ีรับการประเมิน จะจดักิจกรรมการรับเหมือนกบัรับส านกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๑.๔ งานแผนงาน (นางดวงพร  สุจนัทร์) 
 ๑.๔.๑ ติดตามสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้แต่ยงัไม่ไดส้รุป

รายงาน ขอใหส้รุปรายงานตามโครงการส่งภายวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 -  กลุ่มงานบริหารวชิาการ มีโครงการทั้งหมด ๒๔ โครงการ ๖๕ กิจกรรม ด าเนินการแลว้ ๒๙ โครงการ 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ๑๐ กิจกรรม และยงัไม่ไดด้ าเนินการ ๓๓ กิจกรรม 



 -  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป มีโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ ด าเนินการแลว้ ๗ โครงการ อยูร่ะหวา่งการ 
และยงัไม่ไดด้ าเนินการ ๖ กิจกรรม 

 -  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ ด าเนินการแลว้ ๔ โครงการ และยงัไม่ได้
ด าเนินการ ๔ กิจกรรม 

 - กลุ่มบริหารงบประมาณ มีโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ ด าเนินการแลว้ ๓ โครงการ และยงัไม่ได้
ด าเนินการ ๒ กิจกรรม 

๑.๕ งานควบคุมภายใน 
 ๑.๕.๑ ติดตามการส่งงานประเมินความเส่ียงในหน่วยงานยอ่ยท่ีไดใ้นระหวา่งการอบรมใหน้ าส่งภายใน

วนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และส่วนท่ีเหลือขอใหน้ าส่งท่ีครูสมระว ีสอนศิริ ในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 
๑.๕.๒ แจง้ใหค้ณะกรรมการไดรั้บทราบค าสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

๒.   กลุ่มบริหารวชิาการ  
๒.๑ งานจดัการเรียนการสอน (นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์) 
 ๒.๑.๑ การแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๓ เขา้ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.sillpa.net/home 
  ๒.๑.๒ การจดันิทรรศการวชิาชีพในวนัเสาร์ อาทิตย ์เพื่อรับการประเมินภายในวนัท่ี ๑๔ และ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๒.๒ งานทะเบียน – วดัผล (นายสุกิจ  สุวรรณ์) 
 ๒.๒.๑ การทดสอบกลางภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 
  -  ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ(ฉบบัท่ี ๒)                

พ.ศ. ๒๕๔๘ “๔.๑๐ ต้องน่ังอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ” 
- การรับส่งขอ้สอบ ขอความร่วมมือ ผูค้วบคุมหอ้งสอบ รับ – ส่ง ขอ้สอบดว้ยตนเองเท่านั้น 

  ๒.๒.๒ การบนัทึกเวลาเรียนใน ปพ. ๕ 
๒.๓ งานส่ือนวตักรรม (นายกฤษดา  สารเถ่ือนแกว้) 
 ๒.๓.๑ ศูนยป์ฏิบติัธรรมหาดทรายทองไดม้อบ แผน่ CD มาใหก้บัโรงเรียน ครูท่านใดตอ้งการใชแ้ผน่ 

CD ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอใหม้ารับไดท่ี้ ครูกฤษดา สารเถ่ือนแกว้  
 ๒.๓.๒ ขอใหค้ณะครูท่ีรับผดิชอบบอร์ดกิจกรรมต่างๆ ใหจ้ดัท าใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย เพื่อรองรับการ

ประเมินดว้ย 
 ๒.๓.๓ การจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาไหนท่ีไดมี้การเก็บไฟลภ์าพไว ้ขอใหน้ าส่งไฟลรู์ปท่ี           

ครูกฤษดา สารเถ่ือนแกว้ ดว้ยเพื่อน าไปปรับแฟ้มส่ือนวตักรรม 
 ๒.๓.๔ ครูท่านใดท่ีไดจ้ดัท าส่ือต่างๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอใหส่้งส่ือ เพื่อรวบรวม

ผลงานน าเสนอกรรมการประเมิน 
 
 
 
 

http://www.sillpa.net/home


๓.   กลุ่มบริหารงบประมาณ (นางสุจินตนา  ค าชุ่ม) 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานยงัไม่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ๓.๑.๑  งบประมาณตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท า จ  านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๓.๑.๒  การลงนามความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้ระกอบการ/ส่งเสริมนกัเรียนฝึกอาชีพ จ านวน 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๓.๑.๓  โครงการสอนเสริมนอกเวลา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน ๖๒,๐๐๐ บาท 
๓.๑.๔  โครงการโรงเรียนแกนน าร่วม จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๒ งบลงทุนปี ๒๕๕๕ ผกูพนัปี ๒๕๕๖ ส้ินสุดวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๖ 
 ๓.๒.๑  งบลงทุนปี ๒๕๕๖ รายการก่อสร้างเรือนพยาบาล ส้ินสุดวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 
              ๓.๒.๒  งบปรับปรุงปี ๒๕๕๖ คา้งรายการปรับปรุงเรือนนอน ส้ินสุดวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ปรับปรุงระบบไฟหอนอนและมุง้ลวด 
๓.๓ การปรับงานสารบรรณดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (My office) ภายในโรงเรียนมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

จ านวน ๒ คน โดยจะเร่ิมทดลองใชใ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป ขอใหค้ณะครูไดท้ดลองใชด้ว้ย เช่น หนงัสือ
ราชการภายใน (บนัทึกขอ้ความ) ส่งไปยงักลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูท่ี้จะใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ 
คือนางสาวสุนิตา ไชยชนะ (Admin) Url เขา้ใชโ้ปรแกรมคือ skschool.office-on-the.net 

  
 ๔.  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง) 
๔.๑ งานกจิการนักเรียน (นายยุทธภูมิ  สุประการ)  

๔.๑.๑ แจง้การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ถึง ณ วนัท่ีประชุม 
   -  พฤติกรรมชูส้าวทั้งหมด ๘ คู่ 
   -  แอบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน ๖ คน และแอบขโมยล าไย ขอใหค้ณะครูช่วยกนัดูแลดว้ย 
   -  ทะเลาะววิาท ๑๐ คน และกา้วร้าวต่อครู ๑ คน 
   -  กรณีของเด็กหญิงสมพร บุญตนั ตอ้งช่วยเหลือเร่งด่วน ส่งต่อท่ีบา้นเด็กเพื่อรักษาในเบ้ืองตน้  
   -  กรณีของเด็กหญิงไหม แซ่มา้ ผูต้รวจราชการขออุปถมัภแ์ละจะท าบตัรประจ าตวัประชาชนให ้
และขอใหท้างโรงเรียนส ารวจนกัเรียนท่ียงัไม่มีบตัรเพื่อจะไดด้ าเนินการใหพ้ร้อมกนั 

๔.๑.๒ ติดตามเร่ืองการติดมุง้ลวดตามหอนอนต่างๆ เน่ืองจากยงุกดันกัเรียนและไขเ้ลือดออกระบาด  
                                        - อยูร่ะหวา่งการทยอยติดตั้ง ขอใหค้ณะครูหอนอนท่ีรับการซ่อมแซมไปแลว้ใหมี้มาตรการ
จดัการดูแลมุง้ลวดใหใ้ชไ้ดน้านท่ีสุด 

 ๔.๑.๒ กิจกรรมทกัษะการด ารงชีวติ 
                                       - ขอความร่วมมือครูเวรตรวจเช็คนกัเรียนมารับประทานอาหารและเซ็นช่ือในแบบตรวจเช็ค
กิจกรรมหลกัไตรรงค ์กิจกรรมหลกัโภชนาการใหเ้รียบร้อยทุกวนั 

๔.๒ งานอนามยัโรงเรียน 
                      ๔.๒.๑ แจง้ใหค้รูบา้นพกัและครูหอนอนช่วยกนัตกัเตือนนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก ในการพฒันาหอพกัควรใหน้กัเรียนท าความสะอาดตูท่ี้อบั และท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ยงุ 
 



๔.๓ งานส่ิงแวดลอ้ม 
                           ๔.๓.๑ ขอใหค้ณะครูท่ีท าหนา้ท่ีตรวจนกัเรียนท ากิจกรรม ๕ ส ใหน้กัเรียนท าความสะอาดบริเวณ
รับผดิชอบใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 ๔.๔ งานอาคารสถานท่ี 
  ๔.๔.๑ ขอใหค้ณะครูท่ีท าหนา้ท่ีตรวจเวร ๕ ส ช่วยกนัดูแลนกัเรียนใหท้ าความสะอาด บริเวณท่ี
รับผดิชอบใหส้ะอาดเรียบร้อย 
  ๔.๔.๒ การลดขยะโดยใชแ้กว้น ้าแทนแกว้พลาสติกขายน ้าด่ืมสหกรณ์ 
  ๔.๔.๓ เวลาจ าหน่ายสินคา้สหกรณ์ ใหจ้  าหน่ายเป็นเวลาดว้ย 
  ๔.๔.๔ แจง้ใหค้ณะครูทุกท่านช่วยกนัตกัเตือนนกัเรียนเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกและการท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ยงุลายดว้ย 
 ๔.๕ งานประชาสัมพนัธ์ 
  ๔.๕.๑ ขอใหค้ณะครูทุกท่านเขา้เยีย่มชมเวป็ไซดข์องโรงเรียนและไดโ้หลดเอกสารต่างๆได้ 
 ๔.๖ แจง้เร่ืองกิจกรรมยวุเกษตรกร 
  ๔.๖.๑ การประกวดกิจกรรมของกลุ่มยวุเกษตรกร ระดบัเขต ขอความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านซ่ึง
จะแจง้ก าหนดการท่ีทางคณะกรรมการประเมินมาประเมินจริงๆ ใหท้ราบอีกคร้ัง หลงัจากไดรั้บหนงัสือยนืยนัเป็น
ทางการ 
  ๔.๖.๒ การท ากิจกรรม โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน  (สอร.) 
ใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งและมาจดทะเบียนท่ีครูศนัสนีย ์ประชากรณ์ หอ้งกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  
 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
                        - 
 
ปิดประชุม เวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                      ผูบ้นัทึกการประชุม 
           (วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจพร  ทุ่งสง) 

                                   ครูผูช่้วย 

 
 
 
 

 
 

                  (ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                    (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
                     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 


