รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 5/๒๕๖4
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖4 เวลา 09.30 น.
ณ ใต้อาคารวิภาวดี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสนอง
2. นางสาวนิษธยา
3. นายรณยุทธ
4. นายชไรนันต์
5. นางฉัตรชนก
6. นางนิรมล
7. นางนฤมล
8. นางสาวสุพรรณี
9. นางสุพัสตรา
10. นางรัชนีกร
11. นางสุธาทิพย์
12. นางจุรีรัตน์
13. นางอัญชลี
14. นางวรรณดี
15. นางวาสนา
16. นางสุมาลี
17. นางสาวทิพวรรณ
18. นางสายเพ็ญ
19. นางสาวสุพัสตรา
20. นางนฤมล
21. นางกานต์สิริ
22. นางสงบ
23. นางจิราวรรณ
24. นางพงศ์จิรา
25. นางสาวญดา
26. นายมณเฑียร
27. นางสาวพรลภัส
28. นางสาวณิชาพัชร
29. นางสาวเทวิกาญจน์
๓๐. นางสาวไพระหงส์
๓๑. นางสาวนิชนันท์
๓๒. นายนิรุตต์
33. นางสาวมัลลิกา

เสลาคุณ ประธาน
ทองจันทร์
จิรังนิมิตสกุล
ประคำ
ทิมธรรม
จะตุรัส
ขวัญแก้ว
เพียรจัด
ผลินสุคนธ์
เรืองรุก
ดำรงเกียรติ
ชูขันธ์
เพ็งเจริญ
ปานดี
ชูช่อเกตุ
แก้วคำ
พรหมเกิดทอง
เชื้อจักร
ลิมปิวัฒนางกูร
มรกต
เซ่งบุญตั๋น
ภักดี
วิริโยคุณ
บุญเพชร
ปฐมนุพงศ์
มรกต
กันทะวงศ์
ศิลป์ชัย
แสนดวงดี
มาป้อง
รวมธรรม
เจริญพร
หลงหา

๓4.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

นางสาวพัชรินทร์
นางนิสากร
นางสาวชาธิญา
นายนพดล
นางสาวธนพร
นายประกฤษฎิ์
นางธธนา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธัญชนก
นายสุพจน์
นางสาวสาลือมี
นายครรชิต
นางสาวพรรณิภา
นายประกาศิต
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวตรีลฎา
นางสาวพัชราภรณ์
นายนพรัตน์
นางสาวเกษรา
นางสาวนภสร
นางสาวปรุสรา
นายวิทยา
นางสาวทัฑฎา
นายธนากร

ดวงจันทรา
บัวทอง
สัตถาภรณ์
สุทธิมา
พรหมกุล
พิมพ์ภาค
จันทร์แก้ว
อุพัมมา
ปานโชติ
แน่นแผ่น
มาเละ
ปานศรีนุ่น
ชูชื่น
สุวามิน
ทองพันธ์
หนูทองแก้ว
จงไกรจักร
ขวัญทอง
กันหาแก้ว
งามทอง
ส่งอินทร์
บุญชู
กลิ่นมาลี
นรัตตะ
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ผู้ไม่มาประชุม
1 นางสาวอุไรวรรณ

คุ้มกัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวญาณิกา
2. นางสาวมลธิตา
3. นางสาวจณิสตา
4. นางสาวมลศิมา

ชูดำดี
สมบัติชัย
จิตต์ซื่อ
ขยายแก้ว

ลาป่วย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
ประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 คน
คือ 1) นางธธนา จันทร์แก้ว 2) นางกานต์สิริ เซ่งบุญตั๋น 3) นางนิสากร บัวทอง 4) นางสาวเกษรา กันหาแก้ว
และ 5) นางศรีโสภา ไม้ทิพย์ การแนะนำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา จำนวน
4 คน คือ 1)นางสาวญาณิกา ชูดำดี 2)นางสาวมลธิตา สมบัติชัย 3)นางสาวจณิสตา จิตต์ซื่อ และ 4)นางสาวมลศิ
มา ขยายแก้ว และมอบเกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน Reading Test: RT
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูง กว่าต้นสัง กัด(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 หนังสือที่ ศธ.04007.06/1689 เรื่องแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา ได้ปรากฏเหตุการณ์มีนักเรียนเจ็บป่วย ถูกทำร้าย เกิดอุบัติเหตุ จนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือ
เสียชีวิตอยู่เนือง ๆ จึงซักซ้อมแนวปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา ดัง ต่อไปนี้ 1. ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ครูประจำชั้น ครูหอนอน ครูเวรประจำ และบุคลากรอื่นใน
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ สังเกตและเฝ้าระวัง เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
ซึ่งอาจเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือประมาทเลินเล่อ 2.เมื่อพบว่านักเรี ยนได้รับอุบัติ เ หตุ
เจ็บป่วย หรือถูกทำร้าย รีบนำไปเรือนพยาบาล หากอาการไม่ดีขึ้น ต้องไปพบแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลโดย
ด่วน 3.หากเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตของนักเรียนและพบว่าเหตุเกิด
จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ปล่อยปละละเลยจะพิจารณาดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 โรงเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 การรวมต้อนรับนายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา ในวันที่ 10
มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา มอบหมายรองผู้อำนวยการชไรนันต์ ประคำ เข้าร่วมการ
ต้อนรับ
/ที่ประชุมรับรอง...
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ที่ประชุม รับทราบ
1.4 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัง กัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ในวันที่ 14
มิถุนายน 2564 โดยการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมีวาระการประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1.การแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา 2.การลาออก
จากตำแหน่งผู้อำนวยการของนายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
3.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 กำหนดการดังนี้
- ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- รับสมัครสอบครูผู้ช่วย วันศุกร์ที่ 4-วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันศุกร์ที่ 30
กรกฎาคม 2564
- ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค
ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 09.30 น.
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 9
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิ ก าร
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.การจัดการเรีย นการสอน 5 รูปแบบ ซึ่งนำมาปฏิบัติและให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 2.การใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 3.การฉีดวัคซีนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา การ
กำหนดโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อาชีพ
3.1.2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียน
การจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มต้นนับ
เวลาเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในส่วนของการสอนชดเชยสามารถดำเนินการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา
3.1.3 การเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗0 ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กำหนดเลื่อนอีก 1 ปี หรือ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น
3.1.4 การสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าชั้นเรียนของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการรายงานตัวของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 115 คน ผลการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
/49 คน ผลการายงาน...
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49 คน ผลการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 19 คน สำหรับการ
กำหนดสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการสอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ประกอบด้วย
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกำหนดสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการ
สอบเวลา 09.00 – 14.30 น. ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยศาสตร์ โดยใช้
อาคารศรีวิชัยเป็นห้องสอบ
3.1.๕ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในช่ ว งเวลานั ก เรี ย นกั ก ตั ว ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒0๑๙ ดำเนิ น การให้ ค รู ป ระจำวิ ช าประสานครู ห อนอนเพื่ อ มอบหมายใบ
งานให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะหอนอน
3.1.6 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (o-Net) ดำเนินการก่อนวาระการประชุม
3.1.7 การจัดคาบสอน ดำเนินการโดยครูรัชนีกรจัดคาบสอนตามความเหมาะสม
3.1.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการแต่ง ตั้ง คำสั่ง การประเมินคุณภาพภายใน ปี
2563 แล้วเสร็จ พร้อมแจกแบบประเมินโครงการคนละ 1 แผ่น เพื่อให้ครูจัดทำแบบประเมินโครงการและ
ขอให้ดำเนินการส่งบันทึกสารสนเทศรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่องานประกันคุณภาพการศึก ษาได้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.2.1. การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน/เวรกลางคืน/เวรแม่บ้าน สำนักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน และการกำหนดการอยู่เวรประจำวันเสาร์-อาทิตย์ของแม่บ้าน
ซึ่งช่วยในการทำความสะอาดและดูแลหอนอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่1-3 ดังนี้
หอนอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชาย วันที่ 1 – 15 มอบหมาย นางจุไรรัตน์ ภิญญาคง
วันที่ 16- 30 มอบหมาย นางสาวสมประเสริฐ นามบุตร
หอนอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 หญิง วันที่ 1 – 15 มอบหมาย นางภาวดี กังสุกุล
วันที่ 16- 30 มอบหมาย นางสาวกานต์สินี ลิสะนิ
และจากการประชุมปรับเปลี่ยนงาน สำหรับแม่บ้านปรับเปลี่ยนอาคารที่รับผิดชอบ และให้ครูแต่ละอาคาร
ดำเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้าน
3.2.2. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ดำเนินการปูกระเบื้องแล้ว เสร็ จ และโครงการ/
กิจกรรมใดที่ไม่ได้ดำเนินการตามไตรมาส งบประมาณส่วนนี้นำมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
3.2.3. การดูแลสุขภาพอนามัย การเจ็บป่วยของนักเรียน งานอนามัยและครูหอนอนดำเนินการ
สำรวจและตรวจสอบโรคประจำตัวของนักเรียนแต่ละคน สำหรับบุคลากรในการตรวจสุขภาพประจำปีมีความ
จำเป็นต้องเลื่อนออกไป
3.2.4 กิจกรรมการคัดแยกขยะหอนอน ขอความร่วมมือแต่ละหอนอนดำเนินการคัดแยกขยะก่อน
นำไปทิ้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
3.3.1 การลงเวลาปฏิบัติง าน ดำเนินการลงเวลา 07.00 – 16.30 น. สแกนลายนิ้วมื อ ให้
เรียบร้อย
3.3.2 การขออนุญาตออกนอกบริเวณ ก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน ขอความร่วมมือบุคลากร
เขียนขออนุญาตออกนอกบริเวรทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและในกรณีที่เกินเวลา 2 ชั่วโมง ให้
โทรศัพท์แจ้งงานบุคคลเพื่อรับทราบ
/3.3.3 การขออนุญาต....
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3.3.3 การขออนุญาตลากิจและลาป่วย การลากิจดำเนินการลาล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถเขียน
ใบลาได้ดำเนินการโทรศัพท์แจ้งมายังงานบุคคล และกลับมาเขียนหลังจากมาปฏิบัติงานทันที และการลาป่วย
เมื่อหายจากอาการป่วยให้ดำเนินการเขียนใบลาป่วยย้อนหลัง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
3.4.1 การจัดหอนอน สืบเนื่องจากการประชุมครูหอนอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีหอนอน ได้จัดนักเรียน
กองกลางจากหอนอนต่าง ๆ เข้าหอนอนแต่ละหอนอน สำหรับการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหอนอนเพื่อนและหอนอนปราณี
ดำเนินการมอบหมายครูพัชราภรณ์ จงไกรจักร ปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอนปราณี และมอบหมายให้ครูทิพวรรณ พรหมเกิดทอง
ครูตรีลฎา หนูทองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการหอนอนเพื่อน และมีการปรับหอนอนแสนสุข หอนอนเมตตา เป็นหอนอน
นักเรียนวิทยาศาสตร์
3.4.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการตรวจเยี่ยมหอนอนตั้งแต่คืนแรกที่นักเรียนมา ขอให้
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการเยี่ยมนักเรียนหอนอน และการยึดโทรศัพท์นักเรียน ผู้ปกครองสามารถรับ
โทรศัพท์นักเรียนคืน หลังจาก 1 เดือน และมีการดำเนินการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งการตรวจปัสสาวะ
นักเรียน สำหรับการทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักเรียนทุกคนต้องทำประกันอุบัติเหตุ
3.4.3 การดำเนินการเรื่องชุดนักเรียน จากการสำรวจความเรียบร้อยของขนาดชุดนักเรียน และ
ดำเนินการแจกให้นักเรียนในสัปดาห์หน้า โดยเริ่มจากหอนอนประถมศึกษาปีที่ 1-3
3.4.4 พื้นที่ความรับ ผิด ชอบ ดำเนินการปรับเปลี ่ยนพื้น ที่ ความรั บผิ ดชอบของหอนอนและ
ดำเนินการแจ้งให้ทราบภายหลัง
3.4.5 สหกรณ์โรงเรียน ดำเนินการแต่ง ตั้ง กรรมการชุดใหม่และให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการ
สหกรณ์โรงเรียน สำหรับผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียนมอบหมาย ครูสุพัสตรา ผลินสุคนธ์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
3.5.1 อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับเดือน มิถุนายน – สิงหาคม จะจ่ายเงินสมทบ
ฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน
3.5.2 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย งบบุคลากร ซึ่งได้รับจัดสรรมา 9 เดือน
และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 4 รายการ เป็นเงิน 1,014,000 บาท ดังนี้ ถังน้ำขนาด 2,500 ลิตร,รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ,กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า
3.5.3 การดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ ๔ ให้เร่งดำเนินการและส่งใบส่ง ของที่ครูมั ล ลิก า
สำหรับโครงการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใน 15 สิงหาคม 2564 งบประมาณจะตัดให้งานอาคารสถานที่
3.5.4 การจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒0๑๙ ดำเนินการจ่ายให้กับนักเรียนแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 710,640 บาท
3.5.5 งานควบคุมภายใน ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานดำเนินการติดตามผลของความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2564 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การกำหนดแผนการพัฒนาระดับชั้นประถมศึกษา ยึดหลักการที่ว่า มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจ
เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
/ประธานกล่าวขอบคุณ....
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ประธานกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
(นางสาวธนพร พรหมกุล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชไรนันต์ ประคำ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสนอง เสลาคุณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

