๑
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันศุกร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๙๒ คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระก่อนการประชุม
1. ขอแสดงความยิน ดี กั บ นายศุ ภ กิ จ สานุ สั ต ย์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นขามแก่ น นคร รั บ โล่ ร างวั ล
ระดับประเทศ การประกวดโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ประจาปี ๒๕๖๓
๒. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นายนิ ก ร ลี ก วนชา หั ว หน้ า โครงการห้ อ งเรี ย นสี เ ขี ย ว รั บ โล่ ร างวั ล
ระดับประเทศ การประกวดโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ประจาปี ๒๕๖๓
3. ขอแสดงความยินดีกับ นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ ที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจาปี 2564 จากคุรุสภา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีกบั โรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑.๑ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงการห้องเรียน
สีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจาปี ๒๕๖๓
๑.๑.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่ เกี ยรติ ยศ การประกวดแข่งขันคัด ลายมือ สาหรั บ
เยาวชน ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๔
๑.๑.๓ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อสร้างสรรค์
(Infographic) หัวข้อ “โรงเรียนของฉันปลอดภัยและน่าอยู่ Safety School”
๑.๑.๔ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัล การดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาระดับ
ดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๑.๕ โรงเรี ย นขามแก่ นนคร ได้ รั บรางวั ล รองชนะเลิ ศ อั นดั บ ๒ สร้ า งอุ ปกรณ์ ค วบคุ ม
อัตโนมัติ (Smart Home) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ KKICT Maker Creative Challenge
๒๐๒๑ การแข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ ๒๐๒๑ โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
เทศบาลนครขอนแก่น
๑.๑.๖ โรงเรี ย นขามแก่ น นคร ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ป ระธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

๒
๑.๒ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๒.๑ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่รางวัลระดับประเทศ
การประกวดโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจาปี ๒๕๖๓
๑.๒.๒ นายนิกร ลีกวนชา หัวหน้าโครงการห้องเรียนสีเขียว รับโล่รางวัลระดับประเทศ
การประกวดโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจาปี ๒๕๖๓
๑.๒.๓ นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี ๒๕๖๔
๑.๒.๔ นายธนาวุฒิ ชินฮาต และนางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบออนไลน์)
๑.๒.๕ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคัด
ลายมือสาหรับเยาวชน ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดโดยสานักงานราชบัณฑิตยสภา
๑.๒.๖ นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ
๒ ภายใต้ชื่อผลงาน “บ้านหลังที่สองปลอดภัยเจ๋งแจ๋ว” ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (Infographic) ภายใต้
หัวข้อ “โรงเรี ยนของฉันปลอดภัยและน่า อยู่ Safety School” จั ดโดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๒.๗ นายธนาวุฒิ ชินฮาต ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
ระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนก่น ร่วมกับศูนย์แนะ
แนวประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๒.๘ นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๔ จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
๑.๒.๙ นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย์ ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
“สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Smart Home)” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ KKICT Maker
Creative Challenge ๒๐๒๑ การแข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ ๒๐๒๑ โดยศูนย์พัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
๑.๓ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๓.๑ นางสาวมาลิสา ไกรมะณีย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๓๗ ประจาปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑.๓.๒ นางสาวชนกสุดา บัวสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๓๗ ประจาปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑.๓.๓ นางสาวชลทิ ช า ภู ม ณี นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย
การประกวดคัดลายมือสาหรับเยาวชน ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดโดย สานักงานราชบัณฑิตยสภา
๑.๓.๔ นายพิธพงศ์ สุวรรณธาดา นายกิตติธัช เคนจันทึก นางสาวเนตรดาว หมื่นสา
และนางสาวศุภาพิชญ์ พรมบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ภายใต้
ชื่อผลงาน “บ้านหลังที่สองปลอดภัยเจ๋งแจ๋ว ” ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (Infographic) ภายใต้หัวข้อ
“โรงเรียนของฉันปลอดภัยและน่าอยู่ Safety School” จัดโดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น

๓
๑.๓.๕ เด็กชายยุทธภูมิ สะท้านบัว เด็กชายณัฐวัฒน์ ทุยสุวรรณ์ เด็กชายชัยชล ใจดี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Smart Home)” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการ KKICT Maker Creative Challenge ๒๐๒๑ การแข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่าง
สร้างสรรค์ ๒๐๒๑ โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
๑.๔ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๔.๑ การดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
๑.๔.๒ การจัดงานสายธารมุทิจาจิตครูผู้ทรงคุณค่า ขามแก่นนคร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๔.๓ การดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการรับบริการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียน
ขามแก่นนคร
๑.๔.๔ การดาเนินการจัดกิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๔.๕ การดาเนินการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุ มครู และบุ คลากรทางการศึ กษาโรงเรี ยนขามแก่ นนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Google Meet ซึ่งๆด้ลงเว็บไซต์
โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
1. ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

๔
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติงาน
29 ตุลาคม 2564
- ประชุมครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
1 พฤศจิกายน 2564
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
1-10 พฤศจิกายน 2564 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1/ครูบันทึกผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
(ลงในระบบ SGS)
11-19 พฤศจิกายน
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/ครูบันทึกผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
2564
(ลงในระบบ SGS)
22 พฤศจิกายน 2564 - ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้าภาคเรียนที่ 2/2564
23 พฤศจิกายน 2564 - นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ผ่านมาได้ “0” “ร” “มผ”
เรียนซ้า
25 พฤศจิกายน 2564 - วันวชิราวุธ
7-9 ธันวาคม 2564
- สารวจข้อมูลตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
20-25 ธันวาคม 2564 - กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายบริหาร/ครู บุคลากรทางการศึกษา
- ครูและนักเรียนทุกคน
- ครูประจาวิชา
และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
- ครูประจาวิชา
และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
- ทะเบียน - วัดผล
- ครูประจาวิชาและนักเรียน
ที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- วัดผล/วิชาการ
- กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และพลศึกษา/ครูทกุ คน
- วัดผลและครูทุกคน
- วิชาการ/ครูทุกคน
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ครูทุกคน
- วิชาการ/ครูทุกคน
- กลุ่มสาระการเรียนรูท้ กุ กลุ่ม
- ผู้เกี่ยวข้อง
- วัดผล/วิชาการ

22-24 ธันวาคม 2564 - ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
10-14 มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
10 -25 มกราคม 2565 - ครูบันทึกผลการเรียนใน SGS
24-26 มกราคม 2565 - ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
7-9 กุมภาพันธ์ 2565 - สารวจข้อมูลตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
13 กุมภาพันธ์ 2565
- สอบ O-NET ม.3
14-18 กุมภาพันธ์
- ส่งตันฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
2565
14-17 กุมภาพันธ์
- ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มสี ิทธิ์สอบ
- ทะเบียน – วัดผล
2565
14 กุมภาพันธ์ - รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- วิชาการ
18 มีนาคม 2565
ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนโรงเรียนเดิม)
21 กุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
- ทะเบียน – วัดผล
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
- วิชาการ/ครูทุกคน
21 กุมภาพันธ์ - ครูบันทึกผลการเรียนใน SGS
- ครูทุกคน
18 มีนาคม 2565
26-27 กุมภาพันธ์
- สอบ O-NET ม.6
- ผู้เกี่ยวข้อง
2565
1-4 มีนาคม 2565
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.3 , 6
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
7-9 มีนาคม 2565
- ประมวลผลการเรียนระดับชั้น ม.3 , 6
- วัดผล/วิชาการ
7-11 มีนาคม 2565
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.1 , 2 , 4 , - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
5
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ต่อ)

๕
วัน เดือน ปี
14 มีนาคม 2565
14-16 มีนาคม 2565
18 มีนาคม 2565
21-24 มีนาคม 2565
14-18 มีนาคม 2565
21-25 มีนาคม 2565
28-29 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565

รายการปฏิบัติงาน
- นักเรียน ม. 3 และ ม.6 รับ ปพ.6
- ประมวลผลการเรียนระดับชั้น ม.1 , 2 , 4 , 5
- นักเรียน ม.1,2,4,5 รับ ปพ.6
- ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 /ครูบันทึกผลการแก้ใน SGS
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 /ครูบันทึกผลการแก้ใน SGS
- ประมวลผลการจบหลักสูตรรอบที่ 1
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
รับเอกสารการจบหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
- ครูประจาชั้น
- วัดผล/วิชาการ
- ครูประจาชั้น
- วิชาการ/ครูทุกคน
- นักเรียน/ครูที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียน/ครูที่เกี่ยวข้อง
- งานทะเบียนและวัดผล
- ครูที่เกี่ยวข้อง/วิชาการ

หมายเหตุ ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
2.1 ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ on-site การสลับกลุ่มนักเรียน
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A (เลขที่คี่) กลุ่มB (เลขที่คู่)

- ห้องที่มีนักเรียนมากกว่า 25 ขึ้นไป มีจานวน 43 ห้องเรียน ให้มาเรียนแบบกลุ่ม สลับสัปดาห์
- ห้องเรียนที่มีนักเรียน ไม่เกิน 25 คน ให้มาเรียนตามปกติ (จันทร์ - ศุกร์) โดยไม่ต้องแบ่งกลุม่ ได้แก่
* ชั้น ม.5/5 จานวน 23 คน
* ชั้น ม.5/6 จานวน 23 คน
* ชั้น ม.6/5 จานวน 25 คน
* ชั้น ม.6/6 จานวน 24 คน
* ชั้น ม.6/7 จานวน 22 คน
2.3 ครูประจาวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติสาหรับนักเรียนกลุ่ม on - site

๖
นักเรียนกลุ่มที่เรียนอยู่ที่บ้าน ครูประจาวิชามอบหมายงาน หรือ สอนทางไกล on air, on line , on hand ,
on demand ตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียน สาหรับนักเรียนที่ขอสลับกลุ่มเรียน เนื่องจาก
ความสะดวกในการเดินทาง สามารถอนุโลมสลับกลุ่มเรียนได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา และใน
กรณีที่ผู้ปกครองขอให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน ๑๐๐% มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจัดทาเอกสารบันทึก
ยืนยันส่งครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามและดาเนินการส่งฝ่ายวิชาการ และจะได้ดาเนินการแจ้งครูผู้สอนต่อไป
3. การแก้ ๐ , ร , มส , มผ
กรณีนักเรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส , มผ หากนักเรียนติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจา
วิชา เพื่ออานวยความสะดวกและเป็นประโยขน์ต่อผู้เรียน ขอความอนุเคราะห์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้ง
ครูประจาวิชาแจ้ง/มอบหมายงานให้กับนักเรียนได้เลยไม่จาเป็นต้องยึดตามปฏิทิน และให้ครูที่ปรึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดาเนินการแจ้งนักเรียนให้แก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนในการนาผลการเรียน ๕ เทอมไปยื่นสมัครเรียนต่อ
ที่
1

2

3
4
5
6

4. สรุปจานวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
จานวน(คน) รวม(คน/รูป)
กลุ่มสาระฯ
สาขาวิชา
สถาบัน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
2
วิทยาศาสตร์
2
ศึกษา
ฟิสิกส์(ป.โท)
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมี(ป.โท)
2
วิทยาศาสตร์และ
10
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
2
(ป.โท)
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
1
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
4
4
วิทยาเขตอีสาน
สังคมศึกษา ศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
สังคมศึกษา
2 รูป
2 รูป
และวัฒนธรรม
วิทยาลัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
3
สุขศึกษาและพลศึกษา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
2
รวม
23
5. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อานวยการให้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเกียรติบัตร
งานสวนพฤกษศาสตร์ ขั้นที่ 2 “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานศึกษา สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บน
ฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในปี 2565 เขตพื้นที่ศึกษา เขต ที่ 6 บริเวณสนามฟุตบอล พืชศึกษา
คือ พริกขี้หนู
6. งานแนะแนว

๗
งานแนะแนวได้ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ผ่ า น
คุณสมบัติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 ในโครงการเด็กดี มีที่เรียน ซึ่งจะสมัคร
เข้าระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 64 จานวนทั้งสิ้น 15 คน 15 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน คณะการบัญชีและการจัดการ 2 คน คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 2 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 คน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์ 3 คน และคณะนิติศาสตร์ 1 คน
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ งานพัสดุ
๑.1 การก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
งานพัสดุได้ดาเนินการตั้งเบิกเงินงวดที่ 3 จานวนเงิน 1,707,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย เป็นเงิน 15 %
ระยะเวลา 60 วัน (เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมด และปูพื้น
สาเร็จรูปชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พร้อมเททับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว) ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ 4 เหลื องวดงานที่ 5 - 6 จะส่งมอบ
งานเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน มกราคม 2565
1.2 ในปี ง บประมาณ 2566 โรงเรี ย นจะได้ ด าเนิ น การขอรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก ครู 1 หลั ง
เนื่องจากชารุดทรุดโทรม และของบประมาณสร้างบ้านพักครูทดแทน 1 หลัง และของบซ่อมแซมหลังคา
อาคารศิลปะ และปูกระเบื้องอาคารเรียนที่ยังไม่ได้ปู
๑.๓ โรงเรี ย นได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ปู
กระเบื้อง) จานวนเงิน ๕๐๐,๐๐ บาท
1.๔ ขอบคุณกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการตรวจสอบพัสดุประจางบประมาณ 2564
งานพัสดุจะดาเนินการส่งภายใน 1 พฤศจิกายน 2564
1.๕ งานพัสดุขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาส่งตัวแทนนักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียนใน
วันที่เปิดเรียนได้ที่งานพัสดุ
๓.๒.๒ งานการเงินและบัญชี
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึ ก ษาในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 จ านวน 1,575 คน คนละ 2,000 บาท เป็ น เงิ น
3,150,000 บาท จานวนนักเรียนที่จ่ายได้ 1,498 คน เป็นเงิน 2,996,000 บาท จานวนนักเรียนที่ไม่
สามารถจ่ายเงินได้ 77 คน เป็นเงิน 154,000 บาท เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ (โรงเรียนได้ดาเนินการส่ง
เงินคืนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย) และขอสนับสนุนเพิ่มเติม 21 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จ่ายเงินให้ 2 คน คงเหลือ 19 คน รอการตรวจสอบจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนหลัง 25 มิถุนายน
2564 เมื่อได้รับเงินจัดสรรโรงเรียนจะดาเนินการจ่ายให้นักเรียนทันที
2. โรงเรียนได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 จานวน 115 คน คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 172,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) โรงเรียนจ่ายได้ 113 คน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจะดาเนินการมอบให้นักเรียน

๘
และ อีก 2 คน คือ เด็กหญิงกัญญาพัชร นันทะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และ เด็กชายสวิตต์ อาษาราช ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ่ายไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนลาออก โรงเรียนจะดาเนินการคืนเงินสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3,000 บาท ต่อไป
3. โรงเรียนจะคืนเงินบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่จ่ายเงินค่าบารุง
การศึกษาปีการศึกษา 2564 ในค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ คนละ 300 บาท ในวันที่เปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คนละ 300 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19
๓.๒.๓ งานบุคลากร
1. ขอบคุ ณ คุ ณ ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ค วามร่ ว มมื อ ในการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ
ดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตาแหน่ง ครู ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จนทาให้การอบรมสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
2. กาหนดส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจะได้
รายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต่อไป
๓. งานขวัญและกาลังใจ ขอความอนุเคราะห์หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกท่าน หากครู (รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรธิดาของครู) ในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ มีการเจ็บป่วยที่ต้อง
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือเสียชีวิต ขอความกรุณาแจ้งงานบุคลากร เพื่อจัดสวัสดิการเป็นขวัญกาลังใจ
ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน
๓.๒.๔ งานควบคุมภายใน
๑. ขอบคุณ ทุก กลุ่มงานที่ท าให้การควบคุ มภายในส าเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี และงานควบคุ ม
ภายในจะดาเนินการจัดทาแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยส่งแบบ ปค.๑ แบบปค.๔ แบบปค.๕ และแบบติดตามปค.๕ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป
๓.๒.๕ งานสารสนเทศ
๑. อยู่ในระหว่างกรอกข้อมูล DMC ให้เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2564 และยืนยันวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลเป็นอย่างดี
๓.๒.๖ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ขอบคุณฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน งาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ที่ช่วยขับเคลื่อนทาให้งานในกลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
๑. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ออกประกาศโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
นโยบายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ประเมิน ๖ มิติ ๔๔ ประเด็น โรงเรียน
ขามแก่นนครได้รับใบรับรองประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของกรมอนามัย
อยู่ในระดับสีเขียว คือผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดภาคเรียนได้
๒. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ออกประกาศโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อ ง
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อประกาศให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบทั่วกัน

๙
๓. โรงเรียนมีการจัดรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตาม ๖ มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ
๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน
๒. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๓. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
๔. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๕. ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น โรงอาหาร
๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
โดยมอบหมายให้งานอาคารสถานที่ สารวจจุดต่างๆที่ชารุด เพื่อเตรียมความพร้อม และเบิกงบประมาณ และ
ดาเนินการต่อไป
๔. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อจัดหาข้อมูลกลุ่มเสี่ยงของนักเรียนในโรงเรียนขามแก่นคร
๕. สรุปรายงานการฉีดวัคซีนของครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
รายงานการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๕ และนักเรียนที่ฉีดวัคซีน
แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๒ ยังเหลือที่ไม่รับวัคซีน ๑๖๔ คน
๖. ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ขามแก่นนคร โดยในที่ประชุมมติอนุมัติให้เปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๗. ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนจัดให้มี School Pass สาหรับนักเรียน
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ผลตรวจ ATK ภายใน ๗ - ๑๔ วัน และประวัติการรับ
วัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน
๘. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียนของ
สถานศึกษา
๙. ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานโภชนาการได้ประสานทางเทศบาลศิลา ขอให้รถฉีดน้าทา
ความสะอาดโดมอเนกประสงค์ และ โรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
๑๐. งานพัสดุขอความร่วมมื องานอาคารและสถานที่ประมาณงานและราคาของหลังคา
อาคารศิลปะ และ การปูกระเบื้ องห้องเรียนอาคารเรียน แบบ ๓๑๖ล ส่งภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตอนนี้กาลังดาเนินการประมาณการ
๓.๓.๒ การเตรียมความพร้อมของงานทั้ง ๑๒ งาน ในกลุ่มอานวยการ
๑. งานอาคารสถานที่ สารวจสิ่ ง ที่ช ารุด ภายในโรงเรี ยน ให้ค รู แต่ ละห้องแจ้ง เข้า มาเพื่ อ
ซ่อมแซม อีกทั้งให้ทาจุดพักคอยเพื่อให้นักเรียนที่อุณหภูมิไม่ผ่าน โดยตั้งเต้นท์ต่างๆและทาป้ายจุดพักคอย อีก
ทั้งสารวจจุดเจลล้างมือประจาอาคาร การทาความสะอาดบนห้องเรียน (แม่บ้านแต่ละอาคารทาความสะอาด
หน้าระเบียง) เตรียมเรื่องขยะ ฉีดฆ่าเชื้อพ่นอาคาร(ทาบันทึกข้อความ) ให้งานอาคารสถานที่ทาโครงการรองรับ
เพื่อใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขออุปกรณ์ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื่อเพิ่ม จานวน ๒ อัน และให้ทุกห้องเรียนสารวจ
อุปกรณ์ที่จะใช้ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื่อเพื่อจัดหามาเพิ่มเติมให้ในส่วนที่ขาด
๒. งานพยาบาล ขอบคุณที่มีแม่บ้านทาความสะอาดห้องพยาบาลให้ยาที่ ใช้ในภาคเรียนที่ ๑
หมดอายุแล้วเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน ได้ทาเรื่องสั่งในภาคเรียนที่ ๒ แล้วเรื่องการจ่ายยาในงานพยาบาล กาลัง
ดาเนินการวางแผนเพื่อลดการสัมผัสและทาทะเบียนรับยา และ ในส่วนเรื่องของ ATK ที่ตรวจก่อนเข้าโรงเรียน

๑๐
ได้สอบถามไปทางโรงพยาบาลต่างๆ แล้วแต่ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้รับนโยบาย และ เช็คอุปกรณ์เพื่อเตรียม
รับมือ และ ห้องพยาบาลให้แบ่งห้องออกเป็นโซนเพื่อใช้ในกรณีนักเรียนป่วยระหว่างวัน และ โรงเรียนทา
ประกาศโรงเรียนสาหรับนักเรียนที่ไม่ฉีดวัคซีน ให้มีผลตรวจ ATK ทุก ๗ - ๑๔ วัน ขอจัดซื้อชุด PPE อาคาร
ละ ๑ ชุด รวม ๕ ชุด
๓. งานโภชนาการ เสนอให้ทาฉากกั้นระหว่างแม่ค้าและนักเรียน และเพิ่มอ่างล้างมือในโรง
อาหารเนื่องจากได้ข้อแนะนาจากสาธารณสุขจังหวัด การทาความสะอาดก่อนและหลังการขาย แม่ค้าจะแบ่ง
โซนทาความสะอาดโต๊ะนักเรียนด้วย
๔. งานชุมชนสัมพันธ์ ได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล จะมอบถุงยังชีพให้
ทหาร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และฝากย้าเรื่องการแต่งกายให้เก็บผมให้เรียบร้อย งานกฐินวัดป่า
รัตนมงคลในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. และการออกคาสั่งไปร่วมกิจกรรมให้มีการ
สารวจบุคลากรที่จะไปก่อนแล้วจัดทาคาสั่ง
๕. งานสิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากภาคเรี ย นที่ ๑ ปิ ด เรี ย นออนไลน์ ท าให้ ยั ง ไม่ มี ง าน
คณะกรรมการดาเนินงานขอให้ ครูมยุรา ศรีทานันท์ เข้ามาช่วยงานสิ่งแวดล้อม แทน ครูสุบัณฑิต ศิริวัฒนเมธา
นนท์ ที่เกษียณอายุราชการ
๖. งานธนาคารโรงเรียน เบื้องต้นให้ทราบวันเปิดภาคเรียนเป็นที่แน่ชัดจึงจะจัดนักเรียน
ดาเนินงานได้
๗. งานคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมในปีการศึกษานี้ไปแล้ว ๓ ครั้ง กิจกรรมดาเนิน
เรียบร้อยไม่มีปัญหา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้เปิดเรียนได้
๘. งานยานพาหนะ ให้อานวยการจ่ายคนขับเพื่อใช้ในงานต่างๆ
๙. งานน้าดื่ม ล้างสารกรองเรียบร้อยแล้ว และให้พนักงานทาความสะอาดจุดบริการขายน้า
และอยากให้ทาฉากกั้นระหว่างผู้ขายกับนักเรียน และให้คณะครูที่จะใช้น้าดื่มโรงเรียนซื้อมากกว่า เพื่อควบคุม
บัญชีให้เป็นปัจจุบันได้
๑๐. งานธุรการและงานพัสดุโรงเรียน งานธุรการมีปัญหาเรื่องเอกสารได้ช้าทาให้งานด่วนไม่
ค่อยทัน และงานพัสดุอานวยการ กาลังดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ถ้าหากเป็นบิลเงินสดต้องแนบด้วยบัตร
ประชาชนแล้วทาเรื่องตั้งเบิก
๑๑. งานมูลนิธิ ขามแก่นนคร รองสมพร เป็นประธาน ยั งไม่ มี อ ะไรคื บหน้า เนื่องจากติ ด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๑๒. งานโสตทัศนูปกรณ์ เตรียมความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ ใช้งานได้ตามปกติ
๑๓. การรั บ วั ค ซีน เข็ มที่ ๒ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นขามแก่ นนคร ประมาณวั น ที่ ๘ - ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รอการประสานงานจากโรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง
สรุปงานหลัก ตามที่ประชุมเสนอมาเพื่อเตรียมความพร้อม จะเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดตั้งแต่
ทางเข้าโรงเรียน เรื่องเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือ สบู่ล้างมือ อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื่อ และ ชุด PPE เพิ่ม
จานวน ๕ ชุด

๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ คาสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองนักเรียน

๑๑
๓.๔.๓ การเข้าออกโรงเรียน โดยใช้ประตูด้านหน้าโรงเรียนด้านเดียว
๓.๔.๔ การปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการ/เวรกลางวัน - กลางคืน
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ การต่อเติมปีกอาคารด้านข้างหอประชุมโรงเรียน เพื่อประกอบอาหาร โดยใช้เงินลงทุนจากการจัด
กิจกรรมกอล์ฟการกุศล
๔.๒ เมื่อการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนแล้วเสร็จ การตกแต่งภายใน จะดาเนินการโดยการจัดทาผ้าป่า ใน
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การลงเวลาปฏิบัติงาน ให้ครูและบุคลากรมาสแกนนิ้วตามวันเวลาราชการ
๕.๒ แนะนาบุคลากรใหม่ ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ เนาว์ช้าง ตาแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๕.๓ การเขียนประเด็นท้าทาย ในการประเมิน วPA
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสุกัญญา ช่างผัส)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร)
ตาแหน่ง ครู

ลงชื่อ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
ตาแหน่ง ครู

ลงชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

