
 
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
คร้ังที่  5 /2565 

วัน อังคาร  ที่  2   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  ขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมทำบญุ ไหว้พระ  กิจกรรมวันธรรมสวนะ 
 ช่วงเข้าพรรษา (21 ก.ค.2565) 

1.2  การการกรอกข้อมลูเด็กยากจนพิเศษ เพื่อขอทุนการศึกษาจาก กสศ.  90.61% (195 คน)   
1.3 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ครผูู้ช่วย ครั้งที่ 4 (คุณครศูิริพักตร์  กำเดช)  
1.4 การนิเทศและสะท้อนผลการจัดการเรยีนรู้ นักศึกษาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา  

ครั้งท่ี 2 /สัปดาห์ที่ 9 (4  ส.ค.2565) 
1.5 แจ้งผลการสำรวจ ตรวจคุณภาพนำ้ และบรเิวณติดตั้ง  โครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย”ประจำป ี2565  

จาก มูลนิธิกสิกรไทย (14 ก.ค. 2565) 
1.6 แจ้งวาระการประชุมผู้บริหารกลุม่เครือข่ายพัฒนาคณุภาพฯที่ 1 (โนนท่อน สำราญ บ้านค้อ)   

ณ ร.ร. บ้านหนองเบ็ญ (19 ก.ค. 2565) 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  กิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ วันธรรมสวนะ(วันพระ)ช่วงเข้าพรรษา  (21 ก.ค. 5,26 ส.ค. 3,10 ต.ค.) 

3.2  แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร(Monkeypox) 
3.3  การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชน คนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565 
       (ส่งภายใน 9 ส.ค.2565) 
3.4  โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ(English Camp) ชั้น ม.3 (4-5 ส.ค. 2565) 
       ณ ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย 
3.5 แจ้งบัญชีผู้ใช้(Username)สำหรับใชงานระบบ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.6 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2565 (ส่งภายใน 15 ส.ค. 2565) 
3.7 การส่งเอกสารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ (ภายใน 15 ส.ค. 2565) 
3.8 การฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ ชั้น ม.3 แนะแนวศึกษาต่อ(17 ส.ค.2565) (K-TECH). 
3.9 ขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (22 ส.ค. 2565) 
3.10 กิจกรรมการแข่งขันVTEA Crossword A-MathKumkomChallenge2022(28 ส.ค. 2565) 
3.11 การคัดกรองความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล ชั้น ป.3-ม.3  
        (ภายใน 31 ส.ค. 2565)          
3.12 การบันทึกข้อมูลโครงการCONNECT ED. ในส่วน School info ปีการศึกษา 2565 บนระบบ   

ฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ( 30 ก.ย. .2565) 
3.13 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1   การจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  (11 ส.ค.2565).................           
      4.2   กิจกรรมสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค.  2565) ...........… 
      4.3   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
              (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)………. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสมัพันธ์งาน/กิจกรรม./...... 



 
 
 

 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
คร้ังที่  4 /2565 

วัน จันทร์  ที่  27   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30 น. 
พิธีการก่อนการประชุม               ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (ITA)...................................................    
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

3.14 แนะนำ ครูบรรจุใหม่ (คณุครูพรีะพงษ์  ปิติภาสวิวัฒ)  
3.15  ขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเยี่ยมบ้านนักเรยีน ปีการศึกษา 2565   

///จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน(22-23 มิ.ย.2565) 
3.16 การนิเทศและสะท้อนผลการจัดการเรยีนรู้ นักศึกษาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา  

ครั้งท่ี 1 /สัปดาห์ที่ 5 (20 มิ.ย.2565) 
3.17 การนิเทศและสะท้อนผลการจัดการเรยีนรู้ Open Approach ช้ัน ป.2/ม.1  (24 มิ.ย.2565) 
3.18 แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย”ประจำปี 2565  

จาก มูลนิธิกสิกรไทย 
3.19 การคัดเลือกพื้นทีเ่พื่อจัดตั้ง “ศูนยด์ิจิทัลชุมชน”   
3.20 แจ้งวาระการประชุมผู้บริหารกลุม่เครือข่ายพัฒนาคณุภาพฯที่ 1 (โนนท่อน สำราญ บ้านค้อ)   

(14 มิ.ย. 2565) 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 อายุ 12-17 ปี เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) 
        อายุ 5-11 ปี  (เข็ม 2 ทุกคน)  ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
3.2  การแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย/ทำ PA /คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6เดือน/ครั้ง 
3.3  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  (28-30 มิ.ย.2565) 
3.4 การปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต้านทุจริต)  (28-30 มิ.ย. 2565) 
3.5 การบันทึกข้อมูลโครงการCONNECT ED. บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา  

 (School Management System)ประจำปี 2564  (30 มิ.ย.2565) 
3.6 ข้อมูลการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปี  ปีงบประมาณ 2565  

(e-budget)    (30 มิ.ย.2565) 
3.7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 
3.8 การอบรม เรื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 ณ เทศบาลตำบลโนนท่อน(22 ก.ค. 2565) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2  
          ......วัน ศกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น 
         ....... คนละ  300  บาท/การแต่งกายชุดสูทสีชมพู…….. 
      4.2   การวัดและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1/2565  (25 – 27  ก.ค. 2565) 
      4.3   รูปแบบเอกสารชั้นเรียน  แบบ ปพ. 5 และ ปพ. 6.ปีการศึกษา 2565................................. 
      4.4   การจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา ทั้ง 3 วัด (12 ก.ค.2565).................           
      4.3   กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ (ครูปอนด์) (8 ก.ค.  2565) ...........SAPHANMAI CAFE”……………… 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสมัพันธ์งาน/กิจกรรม./...... 

 



 
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
คร้ังที่  3 /2565 

วัน  อังคาร   ที่  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

3.21 ขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 
3.22  แนะนำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 3 คน/ครูบรรจุใหม่ จำนวน 1 คน 
3.23 การปรับปรุงต่อเตมิอาคารเรียนอาคารประกอบช่วงปิดภาคเรียน 
3.24  การเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 แบบ On-site ทุกระดับชั้น (17 พฤษภาคม 2565) 
3.25  การประชุมทางไกล เรื่องการพัฒนาผู้ดูแลระบบ (School Health Hero) ระดับพ้ืนท่ี(Hero Area 

Admin)   (2 พ.ค. 2565)  
3.26  เวทีนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ “พาน้องกลับห้องเรียน” เตรยีมความพร้อมของครูสูห่้องเรียนคณุภาพ 

เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ทีถ่ดถอย(Learning Losses) (3 พ.ค. 2565) 
“ลดเวลาเรยีน  เพิ่มเวลารู้  ลดภาระงานครู คืนครูสู่ห้องเรียน” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 (9-16 พ.ค.2565) 
       โรงเรียนประเมินตนเอง ผ่าน TSC+ ,TST /นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 อายุ 12-17 ป ี
       เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) อายุ 5-11 ปี(เข็ม 2 ทุกคน) ปฏิบตัิตามมาตรการ DMHTTA 
3.2  การจัดการเรยีนการสอน/การมอบหมายงานในหน้าท่ีประจำปีการศึกษา 2565 คำสัง่ร.รฯ 
3.9  การจัดซื้อหนังสือเรียน /อุปกรณก์ารเรยีน/เคร่ืองแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
3.10  การแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) วิชาเอก คณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 3 คน เวลา 1 ปีการศึกษา “ครองตน ครองคน ครองงาน” 
3.11 การจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปกีารศึกษา 2565 /การปรับหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ 

 (11-16 พ.ค. 2565) 
3.12 การบันทึกข้อมูลโครงการCONNECT ED. บนระบบฐานข้อมลูและบริหารจดัการสถานศึกษา  

 (School Management System)ประจำปี 2564  (ภายใน30 มิ.ย.2565) 
                              3.7 ส่งแบบประเมินตนเองโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1,2  

(ภายใน30 มิ.ย.65) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 การสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ชั้น อนุบาล-ม.3 (17 พ.ค.2565)(คุณครูร๊อคเกต็และคณะ) 
      4.2 การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง อนุบาล-ม.3 ปีการศึกษา2565 (13 พ.ค. 2565) 
....................................จ่ายเงนิค่าเครื่องแบบนักเรียน  300/360/450  บาท..........................................     
      4.3 การจัดทำโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565 
……………………………………จัดซื้อจัดจ้างแบบเหมาจ่าย......…………………………………………………………………… 
      4.4 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียน 
................................ระดมหุ้นๆละ 20  บาท/คน.......................................................................................... 
      5.6 การจัดทำประกันชีวิต(อุบัติเหตุ) นักเรียน  ปีการศึกษา 2565 
.................................. ALLIANZ AYUDHYA. จำนวน 200 บาท/คน...........................................................          
      4.7 กิจกรรมขอบคุณ// (เปิดกล่องซอล์ค) (10 พ.ค. 2565) 
……………………………NONNA CAFE”……………………………..………………………………………………..……………… 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม./...... 



 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

คร้ังที่  2 /2565 
วัน  ศุกร์   ที่ 4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  10.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทดสอบระดับชาติ RT ชั้น ป.1 ,O-Net  ชั้น 

ป.6 และ ม.3 (3 มีนาคม 2565 , 12-13 กุมภาพันธ์ 2565) 
1.2  ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป) 
1.3  แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2565  (4 มีนาคม 2565)  
1.4  แจ้งหัวข้อการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ (2 มีนาคม  2564) 

- ความปลอดภัย (MOE safety Center) 
- โครงการ “พาน้องกลับห้องเรียน” 
- โรงเรียนคุณภาพ  (ประถม,มัธยม)   

                           1.5 ผลการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.) รอบที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568) ระดับ ดี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  การเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2564ชั้น อนุบาล-ม.3 (31 มี.ค. 2565)  
3.2  การบันทึกเวรยาม กลางวัน-กลางคืน//ลงเวลาปฏิบัติราชการ/สถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

      3.3 การทดสอบระดับชาติ (NT ชั้น ป.3) ปีการศึกษา 2564 (17  มีนาคม 2565) คำสั่งกลุ่มฯ 
      3.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก (1 ต.ค.2564- 31 มี.ค.2565) ( ....มีนาคม 2565) 
      3.6 การคัดเลือกหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2565  (ภายใน 11  มีนาคม 2565) 
      3.7 การอบรมการป้องกันสาธารณภัยการดับเพลิงเบื้องต้น(เทศบาลโนนท่อน) 8 มีนาคม 2565     

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 การสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ชั้น อนุบาล-ม.3 (7,21 มี.ค 2565)(คุณครูร๊อคเก็ตและคณะ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
      4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (คัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565) 
…………………………………………ภายใน 11  มีนาคม 2565………………………………………………………….. 
      4.2 การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายวิชาการ) 
             -กิจกรรมกีฬาภายใน(สี) ประจำปีการศึกษา 2564.................................................................        
             -กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม(ลูกเสือสำรอง) ปีการศึกษา 2564.................................        
             -กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม(ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ) ปีการศึกษา 2564.................   
             -กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม(ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่)ปีการศึกษา 2564........ 
             -กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(ม.3) ปีการศึกษา 2564................................... 
             -กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565...........................................                   
      4.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายวิชาการ/เอกสาร)  
..........................................(14-17  มีนาคม  2565).ส่งแบบ อบ./ปพ. ต่างๆ วันที่................................ 
      4.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2564........................................     
      4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.65) 
............................................................................................................................. ...................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม./ให้กำลังใจเยี่ยมชุมชน(กักตัว)...... 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

คร้ังที่  1 /2565 
วัน  อังคาร   ที่ 1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.5  แจ้งเปิดเรียน On-site ป.6-ม.3 (1 กุมภาพันธ์ 2565) 
1.6  การฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 5-11 ปี - เดือน 29วัน (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565)  
1.7  การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน ( 11 จุด)  
1.8  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย (คุณครูศิริพักตร์ กำเดช) 
1.9  แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2565  (6 มกราคม 2565)  
1.10 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (2  กุมภาพันธ์

2565) 
1.11 ....................................................................................... .....................................................

......... 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564ชั้น อนุบาล-ป.5 (1 มี.ค. 2565)  
3.2  การบันทึกเวรยาม กลางวัน-กลางคืน//ลงเวลาปฏิบัติราชการ/สถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

      3.3 การทดสอบระดับชาติ (O-net ป6 ม.3) ปีการศึกษา 2564 (12-13 กุมภาพันธ์) คำสั่งกลุ่มฯ 
      3.4 การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย( MOE Safety Center) คำสั่ง ร.ร.ฯ 
      3.5 การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564(2 สัปดาห์/ครั้ง) 
      3.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ป.6,ม.3(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) 
      3.7 ............................................................................................................................. ......................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 การสุ่มตรวจ ATK วันเปิดเรียน ชั้น ป.6-ม.3 (1 กุมภาพันธ์ 2565)(คุณครูร๊อคเก็ต) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
      4.2 การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(ติว) O-net ป6 ม.3 (2-11 ก.พ. 2565)(ฝ่ายวิชาการ)        
............................................................................................................................. ................................ 
      4.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ประจำปีการ 2564  (ฝ่ายวิชาการ)  
............................................................................................................................. ................................. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม./...... 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

คร้ังที่  6 /2564 
วัน  จันทร์   ที ่27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ขอบคุณคณะครูทุกท่านแต่ละสายชั้น จัดทำแปลงเกษตรแบบพอเพียง 
1.2 การศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม เครือข่ายฯที ่2  ณ จ.นครราชสีมา (24 ธ.ค. 2564)  
1.3 การประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ของ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  
1.4 การซ่อมแซมอาคารเรียน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืน(130,000บาท) เสร็จเรียบร้อย 
1.5 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย (คุณครูกุลยาวดี คำชนะ) 
1.6  การขอตั้งงบปี 2565 (ซ่อมแซม 150,000 บาท/ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีอนุบาล 28,000 บาท) 

(คุณครูสุธาสินี) 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564ชั้น อนุบาล-ป.5 (4 ม.ค. 2564)  
3.2  การบันทึกเวรยาม กลางวัน-กลางคืน//ลงเวลาปฏิบัติราชการ/สถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

      3.3 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์(Online)การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
             ลงสู่ชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด :  
             ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กสศ.  จำนวน 4 ช่วง //19 พ.ย ,8,16,23 ธ.ค.2564 
             เสร็จเรียบร้อย(คุณครูเวณิกา) 
      3.4 การประเมินผลระดับนานาชาติ PISA (คุณครูเวณิกา) 
      3.5 การวิพากษ์สาระการเรียนรู้(ร่าง)กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ(คุณครูร๊อคเก็ต) 
      3.6 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซากาตะ ของนักเรียนชั้น ม.1-3 (14 ม.ค. 2565) 
      3.7 การทดสอบระดับชาติ (RT ป.1) (NT ป.3) (O-net ป6 ม.3) ปีการศึกษา 2564 
      3.8 การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564(2 สัปดาห์/ครั้ง)        

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 การตรวจ ATK วันเปิดเรียน ชั้น อนุบาล-ป.5 (4 มกราคม 2565)(คุณครูร๊อคเก็ต) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      4.2 การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(30 ธันวาคม 2564)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.3 การจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (7  มกราคม 2565) 
............................................................................................................................. ............................. 
      4.4 การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  
 ………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 
      4.6 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน/กีฬากลุ่มเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ................................ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม./...... 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

คร้ังที่  5 /2564 
วัน  ศุกร์   ที่ 26  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญกฐินสามัคคี(หมู่บ้านในเขตบริการ)   
1.2 มอบหมายงานในหน้าที่ของ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  
1.3 แจ้งจัดสรร งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ร.ร.คุณภาพประจำตำบล(130,000บาท) 
1.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (นางสาวณัฐฐินันท์  หมื่นแก้ว) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement  (PA) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
3.1  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/ 2564   (คำสั่งวิชาการฯ/ครู 17 คน/นร.204 คน) 
3.2 ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ  
3.3 การรายงานสาธารณูปโภคผ่านเว็บไซต์   
3.4 จัดสรรเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2564(70%)  
3.5 สรุปผลคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565  
3.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดเรียน  
3.7 การเตรียมความพร้อมขอเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 ธ.ค. 2564  
3.8 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา   
3.9.การรายงานสถานการณ์การเงิน/พัสดุประจำเดือน (เอกสารการเงิน/แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง) 

      3.10 การบันทึกเวรยาม กลางวัน-กลางคืน//ลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้เป็นปัจจุบัน 
      3.11 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์(Online)การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
             ลงสู่ชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด :  
             ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กสศ.  จำนวน 4 ช่วง //19 พ.ย ,8,16,23 ธ.ค.2564 
      3.12 การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 
      3.13 การประชาสัมพันธ์ Platform  วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
      3.14 การรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 
      3.15 การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม ปีการศึกษา 2565       

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของครูผู้สอน  Performance Agreement  (PA)  
      4.2 การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564.......... 
      4.3 การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564(2 สัปดาห์/ครั้ง)        
      4.4 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4  เกณฑ์ใหม่ ว.26        
            (คุณครูกุลยาวดี คำชนะ) 
      4.5 คำสั่ง โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  (มอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2564) 
      4.6 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
            ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับจัดการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2564   
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                                  ...........ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม./...... 



 
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

ครั้งที่  4 /2564 

วัน  จันทร์   ที่ 25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แนะนำ ผอ.ร.ร. คนใหม่ (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
1.2 แนะนำ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คนใหม่(ดร.อารยันต์  แสงนิกุล) 
1.3 การรายงานฉีดวัคซีน Covid ครู /นักเรียน (อายุ 12-18 ปี) (1 พ.ย. 2564) / ตามความสมัครใจ 

1.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน 
1.5 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (1 พฤศจิกายน 2564- 31 มี.ค 2565)   

1.6 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ผ่านระบบ 
Thai Stop Covid  (TSC+)  ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (6 มิติ 44 ข้อ)  ได้คะแนน
การประเมิน  44  คะแนน   (สีเขียว) 

1.7 การประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลโนนท่อน 
1.8 ขอบคุณคณะครูในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ป.ป.ช.   
1.9 ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน(สพฐ)ทอดถวาย ณ วัดเซกาเจดียาราม จังหวัดบึงกาฬ (1.000 บาท) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 

3.1 คำสั่ง โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  (มอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2564)  

3.2 การจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564   (ครู 16 คน //นร.202 คน)/ครูอัตราจ้าง 
      3.3 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)//ประกาศ ร.ร  
      3.4 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
           ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) /// (5- ON) 
      3.5 โครงการ  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว // การทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
      3.7  การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement  (PA) 
      3.8 นโยบายผู้บริหาร “ไปให้รู้ อยู่ให้เห็น””รักโรงเรียนให้เหมือนบ้าน รักเพ่ือนร่วมงานให้เหมือนพ่ี     
   น้อง รักผู้ปกครองให้เหมือนญาติสนิท รักลูกศิษย์ให้เหมือนลูกหลานตน รักชุมชนและศรัทธาวิชาชีพครู”       

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
      4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  
          จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/   (.........พ.ย. 2564) 

                           4.2 จดัการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 /งบรายห้อง /ตารางเรียน//รูปแบบการเรียนการสอน    
                           4.3 การจัดตั้งศาลเพียงตา (ศาล ปู่ ตา)//28 ต.ค 2564   
                           4.4 การจัดกิจกรรมต้อนรับ ผอ.ร.ร. (5 พ.ย.2564).................................  
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

                  ...........ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม./ประชุมกรรมการศึกษา/.เปิดกล่องไวท์บอร์ด (NONNA CAFE)... 


