
 
๑ 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  อาคาร ๑ 

โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
……………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม        ๑๑๓  คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๑  คน   
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๑๐ น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

วาระก่อนการประชุม 
 แนะน าบุคลากรใหม่  นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  วิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ วPA 
 ๑.๒  การท าจดหมายข่าวของโรงเรียน ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว ฉับไว 
    ๑.๓  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙  คณะครูจะได้รับการฉีดวัคซีนประมาณเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
    ๑.๔  นโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมผู้บริหารวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ฝากคณะครูทุกท่าน
ศึกษา  เอาใจใส่  ให้ความร่วมมือ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกับนักเรียนมากที่สุด 
 ๑.๕  ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้ 
     ๑.๕.๑  ขอบคุณคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ  ๔ 

     ๑.๕.๒  ขอบคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, และ ๖ ที่แจกอุปกรณ์นักเรียน
และเครื่องแบบนักเรียน ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
    ๑.๕.๓ ขอบคุณทีมประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานหลวงพ่อกล้วย ณ วัดป่าธรรมอุทยาน 
มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๔    

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ๓.๑  กลุ่มวิชาการ 
       ๓.๑.๑  แนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ท างาน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) 

 



 
๒ 

 
 
 
 



 
๓ 

 
 
 
 



 
๔ 

 ๓.๑.๒ ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

 
 
 



 
๕ 

 ๓.๑.๓  จ านวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

 
 
 



 
๖ 

 ๓.๑.๔  ผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๔  

 
 
 



 
๗ 

 ๓.๑.๕  งานวัดผลและประเมินผล 
    ๑) แบบบันทึกการแก้ไขผลการเรียนรายบุคคล (ว.ขกน.23) ด าเนินการลงข้อมูลให้ถูกต้องและ
ชัดเจนเพื่องานวัดผลแก้ไขได้ถูกต้อง 
    ๒) การแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ครั้งที่  ๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้ครูผู้สอนด าเนินการแก้ไขผลการเรียนในระบบ SGS ด้วยตนเอง 
    ๓) ประกาศผลการเรียน 0,ร,มผ,มส  และ แบบค าร้องขอสอบแก้ตัว ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูที่ปรึกษาแต่ละห้องด าเนินการติดตามและรายงานหัวหน้าระดับทราบ 
    ๔) การบันทึกข้อมูลในระบบ SGS (การบันทึกเวลาเรียนให้ครูผู้สอนบันทึกทุกวันเพื่อความถูกต้อง
และชัดเจนส าหรับนักเรียนที่ไม่มาเรียน) 
    ๕) การอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
กรณีสถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนหลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) หรือก่อนวันเปิดภาคเรียน
ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่สถานศึกษาก าหนดให้ถือว่าเป็นการอนุมัติจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๑.๖  งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    ๑) การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ด าเนินการแจกตารางสอนให้กับครูผู้สอน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ Upload ข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
   ๒) การสอนชดเชยตามประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร  

 



 
๘ 

  ๓) โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการส่งตามปฏิทิน
วิชาการ (ตัวอย่างสามารถ Upload ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน) 
  ๔) โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน   

 



 
๙ 

 
 
 
 



 
๑๐ 

 
 
 
 



 
๑๑ 

  ๕) อื่น ๆ  
     ๕.๑)  ขอขอบพระคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสร็จ
และน าส่งเรียบร้อย โดยคุณครูทุกท่านสามารถน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเองซึ่ง
สามารถดูได้ที่กลุ่มสาระฯหรือกลุ่มวิชาการ 
     ๕.๒)  ในคาบเรียนจิตอาสาเป็นเวลาท ากิจกรรมของนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาจะไปพูดคุยหรือท า
กิจกรรมกับนักเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมแต่ละคาบ   
 ๓.๑.๗  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑)  การจัดท า  ID plan  งานประกันฯจะแจ้งให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งหลังจากที่
ค าสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส าหรับรูปแบบการจัดท าการจัดท านั้นงานประกันฯ
จะแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพราะจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน วPA และการท า MOU คะแนน
ผลสัมฤทธิ์กับผู้บริหาร 
  ๒)  ครูอัตราจ้างให้แยกสังกัดตามรายวิชาและกลุ่มสาระฯที่มีในค าสั่งสอน 
  ๓)  งานประกันฯจะด าเนินการจัดท าค าสั่งกรรมการรับผิดชอบการจัดท า SAR ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร 
 ๓.๑.๘  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)  แจ้งผลการส ารวจความต้องการกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน   



 
๑๒ 

 
 
 
 



 
๑๓ 

 
 
 
 



 
๑๔ 

        ๓.๑.๙  งานไอซีท ี
 ๑)  การขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (wifi) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียน ทุกอาคารเรียน งานไอซีทีได้ท าโครงการรองรับไว้แล้ว ในแผน
งบประมาณปี ๖๔  หากโรงเรียนมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 ๒)  การน าระบบ Authentication มาใช้งานอีกครั้งในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 
ปี ๒๕๕๐  และ ปี  ๒๕๖๐ เพื่อบริหารจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ หลังจาก
เตรียมการเรื่อง username และ password เสร็จแล้ว ก่อนเริ่มใช้งานจะแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบอีก
ครั้ง (หมายเหตุ : ระบบ Authentication เป็นระบบยืนยันตัวตน ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
 ๓)  อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนขามแก่นนคร ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน   

 



 
๑๕ 

 ๔)  จุดกระจายสัญญาณ wifi  ที่ติดตั้งในโรงเรียน   

 
  
       ๓.๑.๑๐  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อคงสภาพเกียรติบัตร ขั้นที่ ๑ 

  

 



 
๑๖ 

๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ งานพัสดุ 
  ๑) ขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่ให้ความร่วมมือในการแจกอุปกรณ์ 
การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  ๒) การสร้างหอประชุมโรงเรียนงวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๑๕% ระยะเวลา ๖๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ก่อสร้างส่วนที่โครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๒ ทั้งหมด พร้อมบันได ค.ส.ล. (ยกเว้นการปูพื้นส าเร็จรูป)   
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งานพัสดุไม่สามารถท าเรื่องเบิกเงินงวดที่ ๒ ให้กับบริษัทได้ เนื่องจาก
การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของงวดที่ ๒ 
  ๓) แจ้งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒, ๓, ๕ และ ๖ ที่ยังไม่มารับอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนมารับได้ที่งานพัสดุ ดังรายละเอียดแนบ 
  ๔) ชุดพลศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ภายในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับ
ครบทุกคน 
 ๓.๒.๒ งานการเงินและบัญชี 
  ๑) แจ้งรายได้เข้าโรงเรียนมีดังนี้ 
   (๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
    - ค่าจัดการเรียนการสอน ใช้ตามแผนปฏิบัติการปี  ๒๕๖๔  ตามโครงการ 
    - ค่าหนังสือเรียน   
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
    - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใช้ได้ดังนี้  ๑) กิจกรรมวิชาการ  ๒) กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๓) กิจกรรมทัศนศึกษา ๔) กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ITC)  ๕) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ต้องมีโครงการรองรับ)  เช่น การผลิตสื่อการสอน ใบงาน 
แบบฝึกหัด ค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - เงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยาก ใช้ตามวัตถุประสงค์ของทุน 



 
๑๗ 

 



 
๑๘ 

 



 
๑๙ 

 



 
๒๐ 

 
 
 
 
 



 
๒๑ 

   (๒) เงินเก็บจากนักเรียน (เงินบ ารุงการศึกษา) มีรายการจ่าย ดังนี้ 
    - ค่าคู่มือนักเรียน(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ คนละ ๑๐๐ บาท) 
    - ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (Smart Card) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ คนละ 
๑๐๐  บาท) 
    - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คนละ ๙๐๐ บาท) 
    - ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คนละ ๗๐๐ บาท) 
    - ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คนละ ๓๐๐ บาท) 
    - ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คนละ ๔๐๐ บาท) 
    - ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่น ยาม แม่บ้าน พนักงานขับรถ ลูกจ้างอื่น ๆ 
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คนละ ๗๐๐ บาท) รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จ่าย ๓,๒๐๐ บาท/ป ี
ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, และ ๖ จ่าย ๓,๐๐๐ บาท/ปี  
      ๒)  รายชื่อครูที่ยังไม่ล้างใบยืมเกินก าหนดเวลาตามระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชี  
                 ๑. นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช  (งานสภานักเรียน) 
                 ๒. นางชนิดา  ดวงบรรเทา  (โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียน) 
      ๓) ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกท่านช่วยเก็บเงินค่าสวัสดิการประกันอุบัติเหตุนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕  และ ๖  คนละ  ๒๐๐  บาท น าส่งการเงินเพื่อด าเนินการจ่ายให้กับบริษัท สยาม
ซิตี้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ ๖    เก็บค่าแฟ้มประกาศนียบัตรเพิ่ม 
คนละ  ๖๐  บาทรวมเป็นเงิน  ๒๖๐ บาท  ภายในวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔  (ดังเอกสารแจกครูที่ปรึกษา) 
      ๔) งานการเงินและบัญชีขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒, ๓, ๕,  
๖  เก็บเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนประจ าชั้นแต่ละชั้นคนละ ๓,๐๐๐ บาท มามอบให้กับการเงินและบัญชี
โรงเรียนเพื่อด าเนินการออกใบเสร็จให้กับนักเรียนที่จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  
๒๕๖๔ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ให้น ามาจ่ายที่ห้องการเงินและบัญชี เพราะส่วนมาก
ผู้ปกครองจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่พร้อมจ่าย ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมาจ่ายได้ที่
การเงินตลอดเวลาราชการ 
  ๓.๒.๓  งานบุคลากร 
      งานขวัญและก าลังใจ ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งข้อมูล
บุคลากรที่เจ็บป่วยและสวัสดิการขวัญและก าลังใจ ให้งานขวัญและก าลังใจทราบ เพื่อด าเนินการให้ก าลังใจ
บุคลากรต่อไป 
 ๓.๒.๔  งานสารสนเทศ 
     ๑)  ขอความร่วมมือ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เก็บรวบรวมบัตร
ประชาชนของนักเรียนทุกคนน าส่งที่ห้องสารสนเทศ ภายในวันอังคาร  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔   
     ๒)  ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาประจ าชั้นทุกระดับชั้น ติดตามนักเรียนกรอกข้อมูล สารสนเทศ 
ให้ครบทุกคนภายในวันอังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔   ตาม link https://forms.gle/tsZTaRSFautdFVQAA   
  ๓.๒.๕  งานแผนงานและโครงการ 
          งานแผนงานและโครงการขอชี้แจงรายละเอียดในการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
๒๕๖๔   ส่วนรูปเล่มสามารถดูได้ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้ากลุ่มงาน  
 



 
๒๒ 

   ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
   ๓.๓.๑  งานอาคารสถานที่  เตรียมความพร้อม ส ารวจไฟและปลั๊กไปแต่ละอาคาร  และซ่อมแซม
กลอนประตูตามอาคารต่างๆ พร้อมทั้งโรงอาหาร 
   ๓.๓.๒  งานอนามัยโรงเรียน ประสานการฉีดวัคซีนกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
   ๓.๓.๓  งานธนาคารโรงเรียน ด าเนินการเปิดบัญชีนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ และนักเรียนเข้าใหม่ให้
เรียบร้อย 
   ๓.๓.๔  งานน้ าดื่ม ได้ด าเนินการล้างถังและเปลี่ยนสารกรอง 
   ๓.๓.๕  งานโภชนาการ ได้ให้ผู้ประกอบการท าความสะอาดล้างโดมโรงอาหาร และตรวจสุขภาพ 
   ๓.๓.๖  งานชุมชนสัมพันธ์ มีทีมงานรุ่นใหม่ และงานแรกคือ งานโรงทานหลวงพ่อกล้วย 
   ๓.๓.๗  งานสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ท าความสะอาดเปิดเรียนเบิกได้ที่อาคาร ๔ 

  ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๔.๑  การคดักรองนักเรียน เปิดเทอมวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  ๓.๔.๒  การเปิดประตูเข้า – ออก ใช้ประตูด้านหน้าโรงเรียน 
  ๓.๔.๓  ระบบการดูแลนักเรียน การเยี่ยมบ้าน  ซึ่งจะมีแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน  และจะแจกให้กับครูที่
ปรึกษาอีกครั้ง 
  ๓.๔.๔  การปฐมนิเทศวันเปิดเทอม วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนขามแก่นนคร 
       ๓.๔.๕  ขอบคุณคณะครูที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน  ทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืน 
       ๓.๔.๖  ขอความร่วมมือการจอดรถจักรยายนต์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้น ารถมาจอด
ด้านหลังอาคาร ๕   
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๓ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
     ๕.๑  แนะน าครูต่างชาติ จากประเทศภูฏาน  จ านวน  ๒  คน  คือ 

๑. Miss.Tirtha  Baraily 
๒. Miss.Kabita  Gurung     

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น.  
  

  ลงชื่อ                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                   (นางสุกัญญา  ชา่งผัส) 
                             ต าแหน่ง  คร ู
 

                            ลงชื่อ                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  คร ู
 

                            ลงชื่อ                               หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
                                   (นางสังวาลย ์ อติรตันวงษ์) 
                                            ต าแหน่ง  ครู 
 
 
  ลงชื่อ                          ผู้บริหารสถานศกึษา 
                                   (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 
 
 
         


