
         รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  
คร้ังที ่ ๗ / ๒๕๕๖ 

วนัที ่๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  

……………………………………. 
ประธานทีป่ระชุม    จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม   ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ 
ผู้เข้าร่วมประชุม      คณะครู-อาจารย ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ท่ี ช่ือ-ช่ือสกลุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
๑ นางสุจินตนา    ค าชุ่ม รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๘ นางรัตนา     สุทธิพงศพ์นัธ์ุ ครูช านาญการ 
๒ นายส าเนียง  เสนา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๒๙ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล ครูช านาญการ 
๓ นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ ๓๐ นางปิยะนาถ  ฉุนหอม ครูช านาญการ 
๔ นางปวริศา  สิงห์อุดร รอง ผอ.ช านาญการ ๓๑ นางสุรารักษ ์  เทียมนโรดม ครูช านาญการ 
๕ นางมยเุรศ  นนัทะเสน ครูช านาญการพิเศษ ๓๒ นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ ครูช านาญการ 
๖ นางสุภางค ์ สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๓ นางอารีย ์ บุญหมั้น ครูช านาญการ 
๗ นายกฤษดา   สารเถ่ือนแกว้ ครูช านาญการพิเศษ ๓๔ นายจกัรกฤษณ์   ผาสุข ครูช านาญการ 

๘ นางสาวสมควร  สีนา ครูช านาญการพิเศษ ๓๕ นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครูช านาญการ 

๙ นายสมเกียรติ  ปัญญานะ ครูช านาญการพิเศษ ๓๖ นางสาวสงกรานต ์ มหามิตร ครู 

๑๐ นางวชัราภรณ์  คงเมือง ครูช านาญการพิเศษ ๓๗ นายยทุธภูมิ  สุประการ ครู 
๑๑ นายสุรนนัทร์  ล้ิมมณี ครูช านาญการพิเศษ ๓๘ นางปณิตา ปัญญานะ ครู 

๑๒ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ ครูช านาญการพิเศษ ๓๙ นางนภวรรณ  ละเลิง ครู 

๑๓ นายชรินทร์ ภิชยัวงค ์ ครูช านาญการพิเศษ ๔๐ นางสาวศนัสนีย ์ ประชากรณ์ ครูผูช่้วย 
๑๔ นางพวงเพชร  รัตนวรากร ครูช านาญการ ๔๑ วา่ท่ี ร.ต. หญิง เบญจพร  ทุ่งสง ครูผูช่้วย 
๑๕ นางประทุม  มหาวงศน์นัท์ ครูช านาญการ ๔๒ นายเพิด  บุญอินทร์ ครูผูช่้วย 
๑๖ นายพิทยา  ภิชยัวงศ ์ ครูช านาญการ ๔๓ นางเพชรรัตน ์ ไชยปัญญา ครูช่วยสอน 
๑๗ นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์ ครูช านาญการ ๔๔ นางสาวดารณี  นาคะรัต พนกังานราชการ 
๑๘ นายฉลอง  เฟ่ืองฟู ครูช านาญการ ๔๕ นางธญัลกัษณ์  จนัทร์เจนจบ พนกังานราชการ 
๑๙ นางประกาย  ตน้ผล ครูช านาญการ ๔๖ นายพิรุณ  จ่ากอ พนกังานราชการ 
๒๐ นายอุทยั  โพธ์ิทอง ครูช านาญการ ๔๗ นายสงกรานต ์ บุญช่วย พนกังานราชการ 

๒๑ นายสมเกียรติ  ปัญญานะ ครูช านาญการ ๔๘ นางสาวชนิกานต ์ อินไชย พนกังานราชการ 

๒๒ นางนิทรา   ยาวิชยั ครูช านาญการ ๔๙ นางสาวฉตัรวี  จนัต๊ะ พนกังานราชการ 
๒๓ นางจงรัก   มีเงิน ครูช านาญการ ๕๐ นายดิเรก  สินิล พนกังานราชการ 
๒๔ นายสิงห์   สุจนัทร์ ครูช านาญการ ๕๑ นายจกัรพนัธ์  อินวาทย ์ พนกังานราชการ 
๒๕ นางดวงพร  สุจนัทร์ ครูช านาญการ ๕๒ นางอญัชลี  ใจจนัทร์ พนกังานราชการ 
๒๖ นางภิรญา  สอนศิริ ครูช านาญการ ๕๓ นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ พนกังานราชการ 
๒๗ นายสุกิจ   สุวรรณ์ ครูช านาญการ ๕๔ นายน่านมงคล  อินดว้ง พนกังานราชการ 



๕๕ นายฉกรรจ ์  เสนา พนกังานราชการ 
๕๖ นางสาวจารุวรรณ  สะสม พนกังานราชการ 
๕๗ นายภาคภูมิ  ภิมาลย ์ พนกังานราชการ 
๕๘ นางสาวณฐัฏณิชา  ธรรมศิริ พนกังานราชการ 

๕๙ นางสาวกนกวรรณ  ทิพยแ์สนชยั ครูอตัราจา้ง 
๖๐ นางสาวสุรีรัตน ์ ทองสุขใส ครูอตัราจา้ง 
๖๑ นางสาวนนทธิ์ชา  อ  ามลา ลกูจา้งชัว่คราว 
๖๒ นางจีรวรรณ  จีนะ ลกูจา้งชัว่คราว 
๖๓ นายเชษฐ ์ บวัพุด ลกูจา้งชัว่คราว 
๖๔ นายฐิติรัตน ์ อินทรประสิทธ์ิ ลกูจา้งชัว่คราว 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสุรชยั  เข่ือนเพชร   ลาป่วย 
๒. นางสาวดาริณี  ตระกลูทอง  ลาป่วย 
๓. นางสาวเสาวนีย ์ ขนัทะสอน  ลากิจ  
๔. นายอาทิตย ์ ดว้งสุวรรณ์  ติดราชการ 
๕. นายนิเวศน์  สุวรรณโน  ติดราชการ 
๖.นางสาววริฏฐา  เพช็รสาริกิจ  ติดราชการ 
 
  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที ่๑ เร่ืองทีป่ระธานจะแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ ตามท่ีมีประกาศส านกัพระราชวงั เร่ือง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

ส้ินพระชนม ์ ลงเม่ือวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีมีต่อบวรศาสนา และพสกนิกรชาว

ไทยทุกหมู่เหล่า ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี จึงขอใหทุ้กภาคส่วนด าเนินการดงัน้ี 

                           ๑.๑.๑ ใหส้ถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รอิสระ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นท่ีอ าเภอ ลดธงลงคร่ึงเสา มีก าหนด ๓ วนั ตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 ๑.๑.๒ใหข้า้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวสิาหกิจทุกท่านไวทุ้กข ์       
มีก าหนด ๓๐ วนัตั้งแต่วนัศุกร์ ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวนัเสาร์ ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

 
๑.๒ ดว้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ  จะเสด็จพระราชด าเนิน ณ จงัหวดัน่าน 

จึงขอเชิญเฝ้ารับเสด็จในวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ท่าอากาศยานน่าน 

๑.๓ ดว้ยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แจง้วา่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

พระราชทานวโรกาสก าหนดเสด็จเปิดศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคาร ในวนัศุกร์ท่ี          

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จงัหวดัน่าน จึงขอความอนุเคราะห์ ร่วมถวายเงิน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเขา้รับพระราชทานนิตยสาร            

TO BE NUMBER ONE  

๑.๔ การจดังานประจ าปีของดีเมืองน่าน ธารน ้าใจคนน่าน ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหวา่งวนัศุกร์ ท่ี ๑๓ – วนัอาทิตย ์       

ท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

๑.๕ การจดังาน “กระซิบรักท่ีน่าน ชมดอกชมพภููคาบาน ผา้ เงินน่าน สู่อาเซียน” ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ – ๑๖ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๕๖  

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๖/๒๕๕๖ 
รับรองการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
                                             - 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ 
๑.   กลุ่มบริหารงบประมาณ (นางสุจินตนา  ค าชุ่ม) 

   ๑.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โรงเรียนไดรั้บงบด าเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือวสัดุเรียบร้อย
แลว้จะด าเนินการก่อสร้างตูเ้ส้ือผา้นกัเรียน โดยเร่ิมด าเนินการแลว้ท่ีหอพกัท่ี ๑ ในหอนอนแรก 
   ๑.๒ โรงเรียนไดรั้บส่วนลดจากร้านคา้จากการจดัซ้ือโดยวธีิตกลงราคา ในปีประมาณ ๒๕๕๖ ในส่วนของการสอบ
ราคาโรงเรียนไม่ไดรั้บส่วนลด และโรงเรียนไดน้ าเงินท่ีไดเ้ขา้บญัชีสวสัดิการของโรงเรียน  
   ๑.๓  แจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
  ๑.๓.๑ ส ารวจการลาออกและการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกผูท่ี้บรรจุก่อนวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมคัร
เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) สามารถลาออกได ้ใหม้าแจง้ความประสงคท่ี์นางเบญจพร สักลอ เพื่อ
ปรับเป็นรับเงินบ านาญ 
  ๑.๓.๒ ครูท่านใดท่ีบรรจุก่อนปี ๒๕๔๐ สามารถสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(กบข.) เพิ่มเติมได ้
  ๑.๓.๓ สมาชิกท่ีบรรจุหลงัปี ๒๕๔๐ทุกคน ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)            
ไม่สามารถลาออกได ้
    ๑.๔ การด าเนินงานตามโครงการ 
  ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนเป็นหน้ีร้านคา้วสัดุก่อสร้างคา้งจ่าย อยูป่ระมาณ 120,000 บาท เน่ืองจากผูท่ี้
ไปซ้ือวสัดุท่ีน าซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ีต่างๆไม่ไดข้ออนุญาตจดัซ้ือผา่นฝ่ายพสัดุโรงเรียนท าใหไ้ม่ทราบจ านวนเงินท่ี
คา้งจ่ายท่ีร้าน ท าใหเ้กิดปัญหาต่อไปขอใหก้ลุ่มงานท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้องท่ีร้านคา้ต่างๆ บนัทึกแจง้ขอซ้ือพสัดุ ผา่นฝ่ายพสัดุ
ของโรงเรียนทุกคร้ัง ต่อไปขอใหก้ลุ่มงานท่ีรับผดิชอบไปซ้ือเองโดยตรง 
 

 ๒. กลุ่มงานบริหารงานกจิการนักเรียน (นายยุทธภูมิ สุประการ) 
  ๒.๑ งานสัมพนัธ์ชุมชน 

  รายงานการเขา้ร่วมพิธีในวนัปิยมหาราช 
  - นายยทุธภูมิ สุประการ ไดร้ายงานการเขา้ร่วมพิธีในวนัปิยะมหาราช ในวนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ณ ท่ีวา่การอ าเภอเวยีงสา 
 
  ๒.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน 
   ๒.๒.๑ ปฏิทินงานช่วงเดือนตุลาคม 
    - งานกิจการนกัเรียนไดก้ าหนดปฏิทินปฏิบติังานในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๓ งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
    ๒.๓.๑ การปรับยา้ยนกัเรียนเขา้พกัหอนอนใหม่ และการเขา้ใชห้อนอนใหม่ งานกิจการนกัเรียนจดันกัเรียน

เขา้พกัหอนอนใหม่ทั้งหมด 
     - ใชร้ะบบพี่ดูแลนอ้ง และใหมี้นกัเรียนคละชั้น ยกเวน้หอนอนท่ี ๖ และ ๑๖ เป็นหอนอนเด็กชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 



     -  หอนอนท่ี ๗ มีคณะครูจ านวน ๕ คน เวยีนกนัข้ึนหอนอน เพื่อดูแลนกัเรียนโดยงานกิจการ
นกัเรียนจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะครูรับผดิชอบต่อไป 

     -  มีกิจกรรมใหค้ณะครูเยีย่มลูกๆท่ีหอนอน 
     -  บา้นพกัของนกัเรียนกลุ่มมลาบรีจะจดัเป็นกิจกรรมพิเศษ ให้นกัเรียนไดจ้ดัแบ่งพื้นท่ีท าการเกษตร 
    ๒.๓.๒ แผนการรับนกัเรียนและการคดักรองโรค  
     - ทางงานอนามยัไดป้ระสานส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงสา มาช่วยในการคดักรองเด็ก

นกัเรียนก่อนเขา้หอนอนในวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
    ๒.๓.๓ การรายงานตวันกัเรียนเพื่อเขา้หอนอนในวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จุดรับลงทะเบียนท่ี

หอประชุม  
 
  ๓. กลุ่มบริหารวชิาการ (นายส าเนียง  เสนา) 
   ๓.๑ งานจดัการเรียนการสอน (นางกลัยาณี  ดว้งสุวรรณ์) 
   ๓.๑.๑ ในภาคเรียนท่ี ๒ จะยดึตารางสอนตามเดิม จะมีครูบางท่านท่ีมีการเปล่ียนแปลงตารางสอนและฝ่าย

วชิาการแจง้ใหค้ณะครูทุกท่านรับตารางสอนไดท่ี้นางสาวสงกรานต ์ มหามิตร 
   ๓.๑.๒ ก าหนดส่งโครงการกิจกรรมฝ่ายวชิาการภายในวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีหอ้งบริหารงานวชิาการ 
   ๓.๑.๓ การอบรมท าส่ือภาษาไทย ในวนัท่ี ๒๓ –๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีจงัหวดัล าปาง ฝ่ายวชิาการ

มอบหมายใหน้างกาญจนาวรรณ คิดดี 
   ๓.๒ งานทะเบียน วดัผล (นายสุกิจ สุวรรณ์) 

  ๓.๒.๑ ทางฝ่ายทะเบียนวดัผล ขอบคุณคณะครูทุกท่านในการด าเนินการดา้นการวดัผลและประเมินผลในภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ ท่ีผา่นมาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  ๓.๒.๒ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปพ.๖ ตอ้งด าเนินการท าพิมพใ์หม่ ขอใหค้ณะครูแจง้ปัญหาการใช ้ปพ .๖ เพื่อจะได้
น ามาปรับก่อนท่ีจะไปสั่งพิมพใ์หม่ 
  ๓.๒.๓ กรณีศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ขอใหเ้ห็นความส าคญัของการสอบมากกวา่การไปติว 
          ๓.๒.๔ การรับนกัเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไดด้ าเนินตามปฏิทิน การรับนกัเรียน ในปี ๒๕๕๗ แลว้ 
                      ๓.๒.๕  ในวนัเสาร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จะลงทะเบียนวชิาชีพ กิจกรรม ชุมนุม 
แจกสมุดหนงัสือ ขอใหค้ณะครูและบุคลากรทางการศึกษามารับลงทะเบียนนกัเรียนดว้ย 
                      ๓.๒.๖ ช้ีแจงแบบตรวจสอบเอกสารการปฏิบติังานของครูผูส้อน  
   -  บนัทึกการโฮมรูมประจ าวนั 
   -  แฟ้มประวติันกัเรียน 
   -  รายงานวจิยัในชั้นเรียน 
   -  บนัทึกการเยีย่มนกัเรียน 
                      ๓.๒.๗ โรงเรียนจะมีการอบรมงานพฤษศาสตร์โรงเรียน ในวนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีคณะครูกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขา้ร่วมอบรม 
 
 



               ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
 ๔.๑ งานบุคคล 
    ๔.๑.๑ สัญญาจา้งของพนกังานราชการ  
  การจดัท าสัญญาจา้งพนกังานราชาการ ใหพ้นกังานราชการทุกท่านหาผูค้  ้าประกนัเซ็นตรั์บรองพร้อม
หลกัฐานส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวั ของผูค้  ้าและเซ็นรับรอง และติดอากรแสตมป์ใหเ้รียบร้อย และส่งคืนงาน
บุคคลต่อไป  
   ๔.๑.๒ การแต่งกายของคณะครูและบุคลากรทุกท่าน 

- วนัจนัทร์  ชุดขา้ราชการ 
- วนัองัคาร  เส้ือสีชมพ ู
- วนัพุธ  ชุดลูกเสือ/กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
- วนัพฤหสับดี  ชุดกีฬาเส้ือสีฟ้า 
- วนัศุกร์  ชุดพื้นเมือง 
 ๔.๑.๓ เงินโบนสัประจ าปี ๒๕๕๔ ของคณะครูและบุคลากรทุกท่าน โรงเรียนไดป้ระสานไปยงัส านกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดรั้บแจง้วา่ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ใหร้อจนกวา่ส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษจะอนุมติัและโอนเงินเขา้บญัชีของโรงเรียน  
 ๔.๒ งานรักษาความปลอดภยั (นายจกัรกฤษณ์  ผาสุข) 

 ๔.๒.๑ การปรับเปล่ียนเวรยามเป็น ๑๓ ชุด ขอใหเ้วรยามแต่ละชุดปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
เคร่งครัดและใหบ้นัทึกรายละเอียดการอยูเ่วรยาม ในสมุดบนัทึกทุกคร้ังท่ีท่านมาอยูด่ว้ย 

 ๔.๒.๒ การสับเปล่ียนเวรยาม กรณีท่ีท่านติดภารกิจ ลากิจ ลาป่วย หรือไปราชการ ขอใหทุ้กท่านสับเปล่ียน
เวรยามทุกคร้ัง 

 ๔.๒.๓ กรณีท่ีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทข์อใหแ้จง้งานบุคคล
ทราบดว้ย 

       ๔.๓ งานแผนงาน  
   ๔.๓.๑ ภาคบ่ายวนัน้ีและวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ งานแผนงานจะประชุมจดัท าโครงการกิจกรรมใหม่ 

  ๔.๓.๒ ก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ในวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และส่งโครงการกิจกรรมใหม่ วนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คนละ ๒ ชุด 
  ๔.๓.๓ แบบฟอร์มการด าเนินงานตามโครงการในภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๖ ส่งท่ีกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน 
      ๔.๔ งานควบคุมภายใน 
  ๔.๔.๑ ติดตามการส่งงานควบคุมภายใน เพื่อรายงานควบคุมภายในไปยงัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  ๔.๔.๒ งานสารสนเทศ  
   ทางงานสารสนเทศขออีเมลล์และเบอร์โทรศพัทบุ์คลากรทุกท่านใหม่ เพื่อด าเนินการปรับเปล่ียน
ขอ้มูลสารสนเทศในภาคเรียนท่ี ๒ 
 ๔.๕ งานประกนัคุณภาพ 
  ๔.๕.๑ การรายงานผลการปฏิบติังานตามค าสั่งจะเร่ิมเก็บขอ้มูลภาคสนามปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตาม
มาตรฐาน 



  ๕. กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง) 
     ๕.๑  งานบริการ 
 ๕.๑.๑ งานอนามยัโรงเรียน 
  - การดูแลเร่ืองน ้าหนกั ส่วนสูง ขอใหค้รูท่ีปรึกษาเป็นคนชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง ใหก้บันกัเรียน

ทุกเดือนดว้ย 
  - แจง้ใหค้ณะครูหอนอนและครูท่ีปรึกษาทราบถึงปัญหาเด็กไม่เขา้เรียนและอา้งวา่ไม่สบาย อยูท่ี่

เรือนพยาบาล ทางงานอนามยัจะท าแบบฟอร์มและคู่มือการใชบ้ริการงานอนามยัในโรงเรียนใหทุ้กท่านทราบ  
  - ในระหวา่งวนัท่ี ๑๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะมีคณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ ทางโรงเรียนไดอ้อกค าสั่งเพื่อจดัเตรียมงานเรียบร้อยแลว้ และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมหลงัเลิกการ
ประชุมประจ าเดือนดว้ย 

 ๕.๑.๒ งานโภชนาการ 
  - ปัญหาของเด็กในการรับประทานอาหาร ขอใหค้รูเวรทุกเวรไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ขม้งวดและเป็น

มาตรฐานเดียวกนั การดูแลนกัเรียนในเร่ืองมารยาทในการรับประทานอาหาร  
  - ถาดอาหารของนกัเรียน ขอใหค้ณะครูหอนอนช่วยเช็คถาดอาหารของนกัเรียนดว้ย หากถาดหาย

ตอ้งรับผดิชอบเพราะงานบริการไดแ้จกใหน้กัเรียนแต่ละหอนอนครบแลว้ 
 ๕.๑.๓ งานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน (สอร.) นกัเรียน 
  - ขอใหทุ้กหอนอนจดทะเบียนกลุ่มการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่ง

เรียน (สอร.) นกัเรียน ใหถู้กตอ้ง และใหข้ายของผา่นสหกรณ์โรงเรียน 
  - สถานท่ีด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน (สอร.) นกัเรียน 

ในวนัหยดุเสาร์อาทิตยจ์ะประสานกลุ่มบริหารเพื่อหาสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายใหม่  
 ๕.๑.๔ งานอาคารสถานท่ี 
  - การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมใหง้านอาคารสถานท่ี เป็นผูป้ระมาณค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซมและใหพ้สัดุเป็นฝ่ายจดัซ้ือวสัดุ  
 ๕.๑.๕ งานประชาสัมพนัธ์ 
  - นางภิรญา สอนศิริ แจง้เร่ืองการจดัรายการเสียงตามสาย ก่อนจดัรายการใหเ้ปิดเพลงพระราช

นิพนธ์อยา่งนอ้ยวนัละ ๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 ๕.๑ โรงเรียนไดถู้กกลุ่มบุคคลแอบอา้งช่ือไปเร่ียไรเงินกบัผูป้กครองนกัเรียน ทางโรงเรียนไดท้  าหนงัสือ

แจง้ไปยงัชุมชนและสถานีวทิยกุระจายเสียงแลว้ 
 ๕.๒ นางมยเุรศ นนัทะเสน ไดข้ยายผลการไปประชุมอบรมเร่ืองการพฒันาคุณภาพเด็กพิการเรียนร่วม  
 ๕.๓ นายส าเนียง เสนาไดแ้จง้ปัญหาการด าเนินงานตามโครงการพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไดแ้กปั้ญหาโดยทางฝ่ายวชิาการจะมีโครงการสอนเสริมโดยใหเ้ขา้ทุกหอ้งเรียนพร้อมกนัในแต่ละระดบัชั้น โดยใชห้อ้ง
ประชุมอาคารเรียนใหม่ 

 ๕.๔ การใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะใหธุ้รการฝ่ายเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลและทดลองใชก่้อน 
  
  
       ปิดประชุม เวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

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

                                   ครูผูช่้วย 

 
 

 

                  (ลงช่ือ)                                           ผูท้านรายงานการประชุม 
                    (นางสาวสมควร  สีนา) 
                             หวัหนา้งานบุคคล 
 
    
       (ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                             (นางปวริศา  สิงห์อุดร) 
                            รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 


