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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๕ 

วันอังคารท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม  อาคาร ๕ 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม      ๑๓๒   คน 
ผู้ไม่มาประชุม       ๒     คน  
   ลาป่วย             ๒ คน 
 

เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๕  น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
   1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  พบปะและแนะน าตัวกับคณะครูโรงเรียน 
ขามแก่นนคร 
   2. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล   หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ชี้แจงการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. โรงเรียนขามแก่นนคร มีครูบรรจุใหม่ (ครูคืนถิ่น) จ านวน  ๑  คน  วิชาเอกฟิสิกส์ 
๒. ขอบคุณงานชุมชนสัมพันธ์ น าโดย นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน มอบถุง

ยังชีพให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร              
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร    
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร   เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๕    

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
       ๓.๑.1  ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที ่2/2565  

 



 
๒ 

 
 

 
         ๓.๑.2 การแก ้๐, ร, มส, มผ (เอกสารดังแนบ) 
     ครั้งที่ ๑ ระหวา่งวันที ่1 - 4  พฤศจิกายน  2565   ปฏิบัติตามปฏิทิน/งานวัดผลฯแจ้ง 
  ครั้งที่ ๒ ระหวา่งวันที ่7 - 11 พฤศจิกายน  2565  ปฏิบัติตามปฏิทิน/งานวัดผลฯแจ้ง 
  ครั้งที่ ๓ ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองและนักเรียนพบและแจ้งแนวปฏิบัติ/นโยบายของทางโรงเรียน 
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  ครั้งที่ ๔ (แก้กรณพีิเศษ) แนวทางตามที่ฝ่ายบริหารมอบนโนบาย 
  ๓.๑.3 แนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยท าบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
Understanding: MOU)  
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  ๓.๑.4 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 
 



 
๕ 

 
 

  ๓.๑.5 ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  (แยกตามสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัย)  จ านวนทั้งสิ้น 4๘ คน 

ที ่ กลุ่มสาระฯ สถาบัน สาขา จ านวนคน รวม 
1. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณิตศาสตร์(ป.โท) 2 4 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณิตศาสตร์(ป.ตรี) 2 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์(ป.โท) 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี(ป.โท) 1 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีววิทยา(ป.โท) 1 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คอมพิวเตอร ์ 4 

3. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาไทย 4 4 
3. ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ 3 8 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน 

ภาษาอังกฤษ 3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาจีน 2 
4. สังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังคมศึกษา 6 10 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังคมศึกษา 4 
5. ศิลปะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปะศึกษา 4 4 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พลศึกษาศึกษา 5 8 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดร 

พลศึกษาศึกษา 3 

รวม 48 48 
 - ค าสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง กลุ่มวิชาการจะเป็นฝ่ายด าเนินการ  หลังจากได้ข้อมูลก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 
  ๓.๑.6 งานพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
   - การจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามตารางและตรวจสอบ 
ทั้งนี้ทราบว่าจะมีครูบรรจุ (ครูคืนถิ่น) สาขาวิชาฟิสิกส์ และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเพิ่ม ดังนั้นเพื่อตารางเรียนตารางสอนจะไม่ต้องแก้หลายครั้ง จึงขอรออัพเดทข้อมูล
หลังวันที่  28  ตุลาคม  2565  
   - ส าหรับการด าเนินการจะท าหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เสร็จเป็นที่ เรียบร้อย     
จึงขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2566   
จะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรต่อไป 
   - แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มของวิชาการ 
  ๓.๑.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน เตรียมคะแนน ผลงาน
ดีเด่น เพื่อน ามาสรุป SAR โรงเรียนส่ง สพม.ขอนแก่น ต่อไป 
  ๓.๑.8 งานวัดผลและประเมินผลแจ้ง 
   - ได้ด าเนินการส่งข้อมูล GPAX และรับรองข้อมูลการส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   - การแก้ ๐, ร, มส, มผ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่แจ้ง ส าหรับการแก้ไขผลการเรียนในภาคเรียน
ที่ 1/2565 ระบบจะเปิด SGS จะเปิดในวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2565 เป็นการแก้ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
ส าหรับการแก้ผลการเรียนอื่น ๆ ให้ส่งผลมาทางงานวัดผลและประเมินผล (ว.ขกน 23 ) 



 
๖ 

 
 

   - ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมแนะแนวที่ด าเนินการส่ง แบบบันทึกเวลาเรียนและ
การบันทึกคะแนนในแบบ ปพ.5 และขอขอบคุณกลุ่มสาระฯ/งานแนะแนวที่ด าเนินการได้อย่างเรียบร้อย 
ส าหรับกลุ่มสาระฯ/งานที่ไม่เรียบร้อย ให้ด าเนินการแก้ไขที่กลุ่มวิชาการ 
 ๓.๑.9 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - แจ้งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ซึ่งนักเรียนบางคนไม่มีการผลการประเมินจากครูประจ า
ชุมนุม จึงท าให้นักเรียนมีผลชุมนุมว่าง 
  - ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย 
 ๓.๑.10 งานเรียนรวม ยอดนักเรียนเรียนร่วม ในปีการศึกษา 2565 มีจ านวน 3 คน ซึ่งมีความ
บกพร่องด้านร่างกาย ทั้งนี้ งานเรียนรวมได้มีการคัดกรองโดยใช้แผนการคัดกรองของศูนย์ฯ เขต 9 
 ๓.๑.11 งานทะเบียนได้ด าเนินการเขียนทะเบียนนักเรียน เป็นปัจจุบัน และในภาคเรียนที่ 1/2565 
ได้ด าเนินการเขียนใกล้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
  ม.1   จ านวน 281 คน เขียนเรียบร้อย 
  ม.4 เดิม   จ านวน 158 คน เขียนเรียบร้อย 
  ม.4 ใหม่   จ านวน   80 คน ก าลังด าเนินการ 
  นักเรียนย้ายเข้า จ านวน   35 คน คงเหลอื 5 คน 
สรุปยังคงเหลือที่ยังไม่ด าเนินการ  85  คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
  ๓.๑.12 งานห้องสมุดในภาคเรียนที่ 1/2565 ได้เปิดให้บริการส าหรับนักเรียน โดยมีระบบการเข้า - ออก 
และ ยืม - คืน ตามระบบและข้ันตอน 
  ๓.๑.13 งานแนะแนว  
   - ได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศรายงานผลการด าเนินให้ทราบทุกครั้ง และส าหรับทุน
ปัจจัยพื้นฐานได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 จะมีการแนะแนวสัญจรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะมี
นักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้าร่วม (โรงเรียนขามแก่นนครเป็นเจ้าภาพสถานที่) 
      ๓.๑.14 งานไอซีท ี 
     ๓.๑.15 งานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งด าเนินงานสรุปผลต่อฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อย 
ส าหรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 งานนิเทศฯ จะแจ้งอีกครั้ง 
     ๓.๑.16 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ด้วยในปีการศึกษาที่ผ่านมามีสถานการณ์โค
วิด -19 จึงไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2/2565 จะมีการพัฒนาสื่อฯ โดยจะมีการ
ประกวดสื่อ นวัตกรรม/งานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาครู 
     ๓.๑.17 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แจ้งก าด าเนินงานตามแผน/ปฏิทินที่แจ้งหัวหน้ากลุ่ม   
สาระฯ / ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ด าเนินการส่งแผนการสอนที่บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ภายในวันที่ 4   
พฤศจิกายน 2565  ส่งที่ ครูกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์  
     ๓.๑.18 งานธุรการ ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ และขอบคุณผู้ที่ได้รับการประสานงานที่ให้    
ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 
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 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
                ๓.๒.๑  งานพัสด ุ
            1) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกห้อง ส่งตัวแทนห้อง
ละ 6 คน มารับอุปกรณ์การเรียนได้ที่งานพัสดุ  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  
            2) วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น           
ให้โรงเรียนเตรียมประมาณการราคา เพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบฯ โดยให้กรอกข้อมูลในระบบและจัดส่งแบบ ปร.4 ปร.5 ปร .6  งานพัสดุขอความร่วมมือ   
งานอาคารสถานที่ จัดท าแบบประมาณราคา ปร.4 เพื่อเสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  
            3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเร็วๆ นี้ โรงเรียนที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ต้องน าแบบ ปร.๔ ปร.๕ 
และ ปร.๖ มาปรับค่า F งานพัสดุได้ด าเนินการเรียบร้อย  
      ๓.๒.๒ งานการเงินและบัญชี  
            1) แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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            2) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กก าพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อ ส่งผลกระทบต่อเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา จากการติดเชื้อ
เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหาร จึงมีมติเห็นชอบให้รับเด็กก าพร้า
ที่สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนักเรียนทุน
พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น แจ้งให้สถานศึกษาทราบ ดังนี้ 



 
๙ 

 
 

                  - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยุติการมอบทุนพระราชทานเพื่อ 
การศึกษาสงเคราะห์ แก่เด็กก าพร้า (สัญชาติไทย) ที่บิดา มารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครอง      
ที่อุปการะเสียชีวิตจากสถานการณ์แพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 
          - ส าหรับเด็กก าพร้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิยังมอบทุนพระราชทานเพื่อ
การศึกษาสงเคราะห์ ตามระเบียบว่าด้วยทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ให้จบการศึกษาชั้นสูงสุด
เท่าที่จะสามารถเรียนได ้
           3) ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  แจ้งเรื่องลดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ เพื่อการรับประโยชน์ทดแทน ๗ กรณี ได้แก่ 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชรา
ภาพ และกรณีว่างงาน  ส าหรับค่าจ้างงวดเดือนตุลาคม ถึง งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้นายจ้างน าส่งเงิน
สมทบในอัตราร้อยละ 3 ผู้ประกันตนน าส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างผู้ประกันตนและตั้งแต่
ค่าจ้างงวดเดือนมกราคม  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓  น าส่งเงินสมทบใน
อัตราฝ่ายละ  ร้อยละ ๕  ของค่าจ้างผู้ประกันตน 
 ๓.๒.๓ งานควบคุมภายใน 
       ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นที่เรียบร้อย และเรียน
เชิญคณะกรรมการตามบันทึกข้อความกลุ่มแผนงานและงบประมาณ เลขที่ 113/2565 เรื่องขอเชิญประชุม     
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อประชุมเพื่อชี้แจงการท าแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕  และแบบติดตาม 
ปค.๕ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3.2.4 งานบุคลากร 
        1) วันที่ 26 ตุลาคม 2565 รับค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ได้ที่หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
        2 )  วั นที่  21  ตุ ล าคม  2565 งานบุ คลากร  ไ ด้ ส่ ง แบบ เสนอขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2566 ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อย จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
    - นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอ
พระราชทานคือ ชั้น ท.ม.  
    - นางราตรี  หาญสุโพธิ์ ต าแหน่งครู เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานคือ       
ชั้น ร.จ.พ.  
    - นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา ต าแหน่งครู เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานคือ       
ชั้น ร.จ.พ.  



 
๑๐ 

 
 

       3) ประชาสัมพันธ์คุณครูที่สนใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล
ส าหรับครูผู้สอนและครูแกนน าอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad ผ่านระบบออนไลน์  
 

๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
                 ๓.๓.1  การประชุมมูลนิธิขามแก่นนคร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการวิ่ง เดิน และตลาด
นัดสุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง มกราคม ๒๕๖๖ 
      ๓.๓.๒ ก าแพงโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยได้จัดตั้งค าของบประมาณไปที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
      ๓.๓.๓ อาคารเรียนวิชาศิลปะได้จัดตั้งค าของบประมาณในการปรับปรุงหลังคาเป็นหลังคาเมทัล
ชีทได้น าส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นแล้ว และอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
      ๓.๓.๔ การปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  เพื่อให้
การเดินทางเข้า – ออก ทางด้านประตูหลังสามารถใช้งานได้ โดยได้ประสานรถแทร็กเตอร์เข้าปรับปรุงพื้นที่
และถนนให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย 
      ๓.๓.๕ การส ารวจระบบน้ าประปาและไฟฟ้า ห้องส านักงาน และห้องเรียน ถ้าพบเห็นความช ารุด
เสียหาย สามารถแจ้งกลุ่มอ านวยการในการปรับปรุงแก้ไขได้ 
      ๓.๓.๖ ขอให้คุณครูประจ าชั้นส ารวจโต๊ะ - เก้าอี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 
หากพบการช ารุดเสียหาย หรือจ านวนไม่เพียงพอ สามารถแจ้งกลุ่มอ านวยการในการซ่อมแซมหรือจัดหา
เพิ่มเติมได้ 
      ๓.๓.๗ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญตรวจสุขภาพประจ าปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่         
งานอนามัยโรงเรียน 
      ๓.๓.๘ การซ่อมแซมบ้านพักครู ได้ด าเนินการส ารวจความเสียหายและได้จัดตั้งค าของบประมาณ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
      ๓.๓.๙ ขอขอบคุณคณะครูที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
อุทกภัย รวมยอดบริจาคประมาณ ๑๖,๓๐๐ บาท 
 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนกัเรียน 
         ๓.๔.๑  การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 
      ๓.๔.๒  เพิ่มเติมกจิกรรมโฮมรูม 
      ๓.๔.๓  การจราจรรบัเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ 
      ๓.๔.๔  พจิารณาห้องสภานักเรียน 
      ๓.๔.๕  ค าสั่งเวรประจ าจุดเสี่ยงภายใน 
      ๓.๔.๖  การอยู่เวรวันหยุดราชการ ครูสุภาพบรุุษ/ครูสุภาพสตรี 
       ๓.๔.๗  รายชื่อนักเรียนที่ประสบอุทกภัย 
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
- ไม่มี     - 

 



 
๑๑ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
 5.1  ฝากข้อคิดในการท างาน 
        -  “ คุณไม่จ าเป็นต้องเป็นคนเก่ง  แต่คุณต้องไม่เป็นคนไร้ความรับผิดชอบ ” 
                 -  “ เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้  แต่สามารถท าปัจจุบันให้ดีได้  เพราะอนาคต ขึ้นอยู่กับ 
ปัจจุบันที่ท า ” 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.  
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                       (นางสกุัญญา  ชา่งผัส) 
                                  ต าแหน่ง  คร ู
 

                            ลงชื่อ                                    ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  คร ู

                              ลงชื่อ                                 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
                                     (นางสังวาลย ์ อตริัตนวงษ์) 
                                             ต าแหน่ง  คร ู
                             
                    ลงชื่อ                                 
                                    (นายศุภกจิ  สานุสตัย์) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
         


