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รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ครั้งท่ี 5 / 2562 
วันท่ี  29 สิงหาคม 2562  เวลา  14.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 

ประธานการประชุม นายประทิน เหลืองทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้มาประชุม  คณะครู     ๘6 คน 
   พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง      4  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม ลากิจ 
   2. นายไพโรจน์  ผิวเณร  ลากิจ 
   3. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  ลากิจ 
   4. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ ไปราชการ 
เปิดประชุมเวลา            เวลา  14.3๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียน  

ครูท่ีได้เล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน 
- ครูช านาญการพิเศษ ได้แก่ ครูสุกัญญา จุมพรม 
- ครูช านาญการ ได้แก่  

1. ครูอัจฉรา  ฉ่ ามณี 
2. ครูภัคธีมา  แก้วยม 
3. ครูกนกนิษฐ์  ยูงทอง 
4. ครูกิตติ  เขตจัตุรัส 
5. ครูทวีศักด์ิ  สินทรัพย์ 
6. ครูวนัสยา  ย้ิมน้อย 
7. ครูมะลิสา  สุธารัตน์ 
8. ครูอนุพงษ์  สีสัตย์ซ่ือ 
9. ครูพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์ 

- เล่ือนจากครูผู้ช่วย เป็นครู (คศ.1)  ได้แก่ ครูสุรัตน์  แซงศรีนวล 
- ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นครูผู้ช่วย ครูไอลดา  เลิกนอก ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บรรจุท่ี รร.เพชรพิทยาคม 
1.2  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้รับมาในช่วงเดือนน้ี เช่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ
เคร่ืองบินพลังยาง โดยครูต่อลาภ และคณะ, ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปตอบปัญหาวันรพี ระดับภาคท่ีพิษณุโลก 
โดยครูวรากร กลุ่มสาระสังคมฯ, ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport(ROV.X, แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม รางวัล
ด้านกีฬาต่างๆ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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1.3   ขอขอบคุณคณะครูท่ีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีผ่านมา ได้แก่ การเข้าร่วมงานชุมนุม 

ยุวกาชาดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 19 – 24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี กิจกรรม
วันภาษาไทย  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

1.4   ข้อมูลข้าราชการครูท่ีได้รับการจัดสรรใหม่  แทนต าแหน่งว่าง (รวมท้ังแทนอัตราเกษียณอายุราชการ),  
1.5  การจัดงานเกษียณอายุราชการ สพม.40 วันท่ี 2 กันยายน 2562    

     12 กนัยายน ๒๕62 - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์  

     14 กันยายน ๒๕62 - รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์    
     19 กันยายน ๒๕62 -  รร.เมืองศรีเทพ   
     20 กันยายน ๒๕62 - รร.บึงสามพันวิทยาคม  
 24 กันยายน 2562 – รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
     25 กันยายน 2562 - รร.ดงขุยวิทยาคม  
     26 กันยายน 2562 - รร.ซับบอนวิทยาคม  
     27 กนัยายน ๒๕62 - หล่มสักวิทยาคม    

30 กนัยายน ๒๕62 - รร.เพชรพิทยาคม และ รร.ศรีเทพประชาสรรค์  
1.6  การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการฯ คร้ังท่ี 69    

- กลุ่มท่ี 1 โซนกลางในระหว่างวันท่ี 17-18 กันยายน 2562  สถานท่ีจัดการแข่งขัน โรงเรียน 
วิทยานุกูลนารี และโรงเรียนเพชรพิทยาคม  

- กลุ่มท่ี 2 โซนเหนือ ในระหว่างวันท่ี 20-21 กันยายน 2562  สถานท่ีจัดแข่งขัน โรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์   

- กลุ่มท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี 16-17 กันยายน 2562  สถานท่ีจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนหนองไผ่  
(เตรียมการฝึกซ้อม นร.ให้พร้อม) 

1.7   การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 40
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  รับนิเทศวันท่ี 9 กันยายน 2562 มอบงานท่ีเก่ียวข้อง –กลุ่มบริหารวิชาการ
(งานประกันฯ) เป็นเจ้าภาพ  และกลุ่มบริหารอีกท้ัง 3 กลุ่ม (ตามหัวข้อท่ีก าหนดจะนิเทศ) และต้องมี VTR 
แนะน าโรงเรียนพร้อมกับการน าเสนอ ส่วนการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ 

1.8   ก าหนดการตรวจเย่ียมโรงเรียน ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.40 วันท่ี 30 ก.ย.
62 มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มงบประมาณ เป็นเจ้าภาพ  และต้องมี VTR แนะน าโรงเรียนพร้อม
กับการน าเสนอ 

1.9   การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 2 (1 ต.ค.62) จะแจ้งรายละเอียด
ล่วงหน้า 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2562 

มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 4/2562 
มติท่ีประชุม ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณาด าเนินการ 

4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 โซน 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
วันจันทร์ท่ี 9 กันยายน 2562 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนหยุดเรียนภาคบ่าย 
-  การขออนุญาตฝึกซ้อมนักเรียน ให้บันทึกขออนุญาตผ่านวิชาการ 
2.  การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี  
18 – 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

2.1 ไปรับโล่วันท่ี 19 กันยายน 2562 
2.2 เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นการจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีได้รับรางวัล OBECQA  รุ่น 1 รุ่น 2 และ รุ่น 3   
2.3 เวทีศักยภาพนักเรียน ประกอบด้วย   

2.2.1 ประกวดการน าเสนอผลงาน IS ระดับช้ันละ 2 เร่ือง ภาษาไทย 1 เร่ือง 
ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง    
2.2.2 ประกวดร้องเพลง ระดับช้ันละ 2 คน ภาษาอังกฤษ 1 เพลง 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) 1 เพลง 
2.2.3 ประกวดสุนทรพจน์ ระดับช้ันละ 2 คน ภาษาอังกฤษ 1 คน 

 ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) 1 คน 
2.3  เวทีเสวนาวิชาการ รองฯ ทนงศักด์ิ  ธาราเกษม  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมเสวนา 

      3.  งานวัดผล 

   3.1 การกรอกข้อมูล SGS 

3.2 การส่งผลเรียนซ้ า หมดเขตการส่งแล้ว 
3.3 การสอบปลายภาค ให้เตรียมการไว้แต่เน่ินๆ 

4.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ม.1, ม.2, ม.4, ม.5  
ส่งแบบบันทึกการส่งกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว ให้ครูท่ีรับผิดชอบรวบรวมส่งวิชาการภายในวันศุกร์ท่ี 30 ส.ค. น้ี 
5.  งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คณะครูท่ียังไม่ได้ส่งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สามารถส่งเพ่ิมเติมได้ท่ีห้องวิชาการ ภายใน 30 สิงหาคม 2562 
6.  งานแนะแนวการศึกษา 

6.1 โควตาและการสมัครสอบของสถาบันต่างๆ มีการด าเนินการรวม 5 รอบ 
6.2 ขอขอบคุณครูในความร่วมมือกิจกรรมการมอบทุนในกิจกรรมวันแม่ 
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7.  งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สพม.40 
ขอความร่วมมือคณะครูส่ง ID Plan 62, SAR 61, วิจัยช้ันเรียน บทคัดย่อ, หลักสูตรระดับช้ัน     
แผนการจัดการเรียนรู้ 
8.  งานห้องสมุด ขอขอบคุณการร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และแจ้งหารือเร่ืองพ้ืนอาคารหอสมุด 
ช ารุด หาแนวทางแก้ไข และขอเชิญชวนครูยืมหนังสือ โดยยืมได้คร้ังละไม่เกิน 7 เล่ม/7 วัน 
9.  งานนิเทศ ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิเทศการสอนตามตารางท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดไว้ 

     10. งานอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ด าเนินการสอบอาทิตย์หน้าในคาบจริยธรรม ทุกระดับช้ัน  
     11.  งานประเมินสมรรถนะนักเรียน ครูรวีวรรณไปรับการอบรมมาและมอบครูปนัดดาข้ึนเว็บไซต์ 
 โรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ (เป็น ppt.) 
     12.  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดค่ายพุทธบุตร  วันท่ี 15 – 17 พ.ย. 2562 
     13.  การสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
     พุทธศักราช  2551 จะน า Powerpoint จากการอบรมของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  

ให้ครูปนัดดาลงไว้ท่ี Website โรงเรียน 
     14.  วันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2562 ร้านถ่ายรูปจะมาถ่ายรูปให้กับนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  
      เชิญครูท่ีปรึกษา ร่วมถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ราคารูป 3 โหล 50 บาท  
      การถ่ายรูปรวมครูวิริญญาจะประสานแจ้งวันเวลาให้ทราบในภายหลัง 
 15.  การด าเนินการ PLC จะแบ่งกลุ่มเพ่ือด าเนินการ เน้นการแก้ปัญหาด้านวิชาการ 
 16.  การลงบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน ครูรวีวรรณหารือเร่ืองแก้ปัญหาเด็กหนี 
 เรียน ครูชัชวานนท์เสนอการลงโทษแบบข้ันบันได 
มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 

          4.2 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
      1.  งานโรงเรียนกับชุมชน ขอบคุณบุคลากร ร่วมเย่ียมไข้ในเดือน สิงหาคม 

2.  งานอนามัยโรงเรียน  
-  วันท่ี 29 ส.ค.62 โครงการอบรมวัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยในวัยทีน จัดโดย รพ.สต.ท่าโรง

เวลา 08.00 น.- 12.00น. ณ หอประชุมมรกต 
-  -วันท่ี 30 ส.ค.62 รับบริจาคโลหิต เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ช้ันล่างอาคาร 

กาญจนาภิเษก 
3. งานเวรประจ าวัน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเวรประจ าวัน  

- ฝากเร่ืองการแยกแถวเข้าช้ันอยากให้เดินเป็นแถว  
- การพูดหน้าเสาธงอยากให้ควบคุมเวลาให้ไม่เกิน 8.20 น.เพ่ือให้มีเวลาโฮมรูมบนห้อง 

4. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประชาสัมพันธ์เร่ือง ผ้าป่าสร้างซุ้มพระ   
ครูชาญวิทย์ขอเชิญบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีโรงเรียน และคณะครูผู้เกษียณจะจัดท าผ้าป่ามุฑิตา
จิตคารวะบูชาครู และจะทอดในวันท่ี 24 ก.ย. น้ี 

5.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนในการดูแล 
โรงจอดรถจักรยานยนต์ 
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6. แจ้งเปล่ียนแปลงการเลือกต้ังสภานักเรียนให้อยู่ในช่วงปลายภาคเรียนท่ี 2 เพ่ือให้ท าหน้าท่ีได้ครบปี
การศึกษา ให้สอดคล้องการการประกวดแข่งขันสภานักเรียน 
7. เครือข่ายผู้ปกครองฝากให้ครูชายช่วยดูแลเร่ืองรถและการจราจรหน้าโรงเรียนตอนเช้า 
8.  งานคะแนนความประพฤตินักเรียน แจ้งแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน ม.ปลาย เร่ืองการขอลากิจเพ่ือ
ไปร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้นักเรียนแจ้งรายช่ือพร้อมให้ท่ีปรึกษาลง
ช่ือรับทราบ รับแบบฟอร์มและส่งเอกสารท่ีนายวิษณุกร เจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนนความประพฤติ
นักเรียน ห้องกิจการนักเรียน อาคารเพทาย 

      9.  งานวินัยจราจร รายงานสรุปผลการด าเนินงานของงานวินัยจราจร  
10.  งานเย่ียมบ้านนักเรียน แจ้งให้ทราบเพ่ือด าเนินการ เร่ืองก าหนดการเย่ียมบ้านักเรียนของปี 
การศึกษา 2562 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  โดยส่งเล่มรายงานสรุปเย่ียมบ้านนักเรียนภายในส้ินเดือน 
พฤศจิกายน 2562 เพ่ือการเบิกจ่ายเงินเย่ียมบ้าน ถ้าครบ 100% จะได้รับเงินห้องละ 1,000 บาท  
- กรณีเย่ียมไม่ครบทุกคน จะพิจารณาลดจ านวนเงินลง การเข้าเล่มรายงานสรุปเย่ียมบ้านนักเรียน  
- ก าหนดให้จัดท า 2 เล่มต่อห้องเรียน มีเปิดเครดิตไว้ 2 ร้าน คือร้านมาลัยพรรณ และร้านบัวก็อปป้ี 
ปร้ินท์ กรณีเข้าเล่มท่ีอ่ืนให้น าใบเสร็จมาส่งด้วย ให้ส่งเล่มรายงานสรุปเย่ียมบ้านนักเรียนท่ีครูสุปราณี  
1 เล่ม และอีก 1 เล่ม ให้ท่ีปรึกษาเก็บไว้ 

     11.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมคร้ังท่ี 2/ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 28 ส.ค. 
 2562 และได้มอบเคร่ืองดนตรีให้วงหมอล าโรงเรียน 
     12. งาน Scantool 4.0 การบันทึกข้อมูลนักเรียนสามารถท าได้แล้วทุกระดับช้ัน สามารถดาวน์โหลด 

โปรแกรมจากหน้าเว็บไซด์โรงเรียน มีคู่มือการใช้งานแบบละเอียด ขณะน้ีได้ติดต้ังโปรแกรมลงเคร่ืองให้ 
ทุกห้องเรียนแล้ว ห้องท่ีเคร่ืองเปิดไม่ได้/เคร่ืองไม่รองรับโปรแกรมให้ครูน าโน้ตบุ๊กไปลงโปรแกรม 

     13. งานปรับพฤติกรรม รายงานผลการปรับพฤติกรรมนักเรียน โดยการน านักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
1. วัดอุดมมงคล ต.สระประดู่ นักเรียนชาย จ านวน 7 คน  
2. วัดป่าสังฆาราม ต.โคกปรง นักเรียนจ านวน 21 คน 

     14. งานห้องเรียนสีขาวเล่ือนการประเมินเป็นวันศุกร์ท่ี 6 ก.ย. และก าชับการส่งแผนงานทุกต้นเดือน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ (การเงิน-พัสดุ งานอาคารสถานท่ี) 

1.  แจ้งการเตรียมการด าเนินการจัดซ้ือจัดหาวัสดุฝึก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69  
ปีการศึกษา 2562 ของ สพม.40 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนหนองไผ่ ได้มี 
การขออนุมัติแผนจากบางกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ยังเหลืออีกหลายกลุ่มสาระท่ียังไม่ด าเนินการ ขอให้ 
เร่งด าเนินการโดยสืบราคา และประสานท่ีงานพัสดุในการประมาณการ และเบ้ียเล้ียงครู 100 บาท/ 
คน/วัน, ค่าตอบแทนนักเรียนวันละ 50 บาท/คน/วัน, และค่าเดินทาง 100/คน/วัน 

 2.  แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
1. แจ้งหัวหน้างานยานพาหนะ / รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณทราบ  

  เพ่ือพิจารณารายละเอียดการใช้งบประมาณ พร้อมน าหนังสือต้นเร่ืองมาด้วย  
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2. เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว เขียนค าร้องขอใช้รถยนต์ส่วนกลางในแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ 

  ส่วนกลาง (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ) 
3. ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประสาน นัดหมายกับพนักงานขับรถ/หัวหน้างานยานพาหนะ/ 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณทราบ (ประสาน 2 ทาง) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     1.  ขอแสดงความยินดีเน่ืองในวาระคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงเรียนท่ีมีวันเกิดช่วงเดือน สิงหาคม 

2. การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และการแต่งกายตามข้อตกลงโรงเรียนนิยมศิลป์ 
อนุสรณ์ จันทร์-ชุดข้าราชการ, อังคาร-ชุดฟอร์มโรงเรียน, พุธ-ชุดผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี  
ผู้น ายุวกาชาด, พฤหัสบดี-ชุดสุภาพ/ชุมนุม, วันศุกร์-ชุดผ้าไทย 

     3.  การมาปฏิบัติราชการ ลาได้ไม่เกิน 6 คร้ัง(15 วัน)/คร่ึงปีงบประมาณ 
4.  การปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ หากมีการสับเปล่ียนให้เสนอฝ่ายให้เรียบร้อยก่อน ไม่ให้เปล่ียน 

  แล้วน าไปเสียบไว้ท่ีสมุดบันทึกเวร ให้เสนอตามข้ันตอนให้ถูกต้อง 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี คร้ังท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบริหารบุคคล 
จะท ารายละเอียด หัวข้อประเมินลงไว้ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
6. การขออนุญาตไปราชการ ให้เป็นไปตามล าดับข้ัน ผ่านธุรการ-ฝ่าย(เจ้าของเร่ือง)-เสนอฝ่าย 
บุคคลฃอค าส่ังไปราชการ 

 7.  ให้ส าเนาเกียรติบัตรผลงานนักเรียน ครู ส่งท่ีครูนวลนุช เพ่ือเตรียมข้อมูลสารสนเทศใช้ในงานต่างๆ 
 8.  การร่วมงานกิจกรรมวันส าคัญ/ร่วมประชุม/ร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน 

9. การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร เร่ิม 16 ก.ย.-14 ต.ค.62 มีการฝึกในภาคบ่าย และหยุด 
เสาร์-อาทิตย์ ชุดครูฝึกจะเข้าโรงเรียนในวันท่ี 13 ก.ย.62 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ  
             มติท่ีประชุม  ไม่ม ี

 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑8.30 น. 

    

 นางสาธร  ธูปพุฒซา             ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม              
นายภูเบศร์  ป่ินแก้ว                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


