
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม      ๑๓๓ คน 
ผู้ไม่มาประชุม             ๖ คน   
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ขอบคุณช่างภาพทีวีช่อง ๕ มาติดตามการเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนก่อน
เปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๒ ขอบคุณท่านรองกฤตกร เศรษฐโสภณ และทีมงานท่ีขับเคล่ือนการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จนครบ ๑๐๐ % 
 ๑.๓ ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เรื่องประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
บุคคลเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียด 
 ๑.๔ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔  
 ๑.๔.๒ วันท่ี ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ และ ๔ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 ๑.๔.๓ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป การประเมินการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙)   
ในการเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๕ ผู้อ านวยการให้ดูคลิปกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและให้ข้อคิดว่าการเป็นครูที่แท้จริงเป็นอย่างไร 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ มติท่ีประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
 ๓.๑.๑ การจัดห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดห้องเรียนละไม่เกิน ๒๕ คน ตามแนวทางการจัด    
การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมท้ังส้ิน 
๖๐ ห้อง แบ่งดังนี้ 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จ านวน  ๑๑  ห้อง (๑/๑ – ๑/๑๑) 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จ านวน  ๑๒  ห้อง (๒/๑ – ๒/๑๒) 



 
๒ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จ านวน  ๑๑  ห้อง (๓/๑ – ๓/๑๑) 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จ านวน  ๑๐  ห้อง  
 - แผนการเรียนวิทย์-คณิต จ านวน  ๖    ห้อง (๔/๑ – ๔/๖) 

 - แผนการเรียนภาษา  จ านวน  ๒    ห้อง (๔/๗ – ๔/๘) 
 - แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์ จ านวน  ๒    ห้อง (๔/๙ – ๔/๑๐) 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน  ๘    ห้อง  
 - แผนการเรียนวิทย์-คณิต จ านวน  ๕    ห้อง (๕/๑ – ๕/๕) 
 - แผนการเรียนภาษา  จ านวน  ๒    ห้อง (๕/๖ – ๕/๗) 

 - แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์ จ านวน  ๑    ห้อง (๕/๘) 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน  ๘    ห้อง     
 - แผนการเรียนวิทย์-คณิต จ านวน  ๖    ห้อง (๖/๑ – ๖/๖) 

 - แผนการเรียนภาษา  จ านวน  ๑    ห้อง (๖/๗) 
 - แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์ จ านวน  ๑    ห้อง (๖/๘) 

สรุปจ านวนห้องเรียน  
   - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓๔ ห้องเรียน 
   - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๖ ห้องเรียน 
 ๓.๑.๒ แผนผังอาคารและห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารดังแนบ) ตามนโยบายการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งให้
ครูผู้สอนไปสอนนักเรียนท่ีห้องเรียนประจ า ยกเว้นรายวิชาท่ีต้องมีการปฏิบัติ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ีมีการทดลองในห้อง Lab ฯลฯ ท้ังนี้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ระบุในตารางสอนและให้ครูผู้สอน    
ยึดตามตารางเท่านั้น 
 ๓.๑.๓ การสอนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๕ วิชาหลัก) ให้คุณครูยึดตาม
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน 
 ๓.๑.๔ ตามมติท่ีประชุมฝ่ายบริหารแจ้งคาบสอนแนะแนวระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ ให้ครู     
ท่ีปรึกษาประจ าช้ันเป็นผู้สอน ผู้อ านวยการจะครูมาช่วยสอน 
 ๓.๑.๕ งานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดส่ง  ID Plan ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ครู และบุคลากรทาง  
การศึกษา จัดส่งภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพิ่มเอกสารแนบท้ายหรือภาคผนวก ๒  อย่าง คือ     
ค าส่ังสอน ๑/๒๕๖๓ และค าส่ังปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓  
 ๓.๑.๖ งานวัดผลและประเมินผล แจ้งรายละเอียด ดังนี้ 
  - ครูทีป่รึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒, ๓, ๕, ๖ และ ๔  นักเรียนเดิมขามแก่นนคร ติดตามผลการแก้ 
๐ ร มส. และ มผ. เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขไปบ้างแล้ว เมื่อมีข้อสงสัยอย่างไรให้ติดต่องานวัดผล
ประเมินผล โดยน าใบค าร้องขอสอบแก้ตัวมาด้วย ภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  - รายช่ือครูท่ีปรึกษาอาจไม่ตรง เนื่องจากมีการปรับเพิ่มจ านวนห้องจึงมีการคลาดเคล่ือน ให้ครู       
ท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนท่ีอยู่ในช้ันตนเอง โดยให้เปล่ียนช่ือครูท่ีปรึกษาให้เป็นช่ือของตนเอง ท้ังฉบับของตนเอง
และ ฉบับของนักเรียน 
 ๓.๑.๗ กิจกรรมชุมนุมแจ้งให้ครูที่ยังไม่ได้ส่งรายช่ือชุมนุมในการด าเนินการจัดต้ังชุมนุมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ให้ด าเนินการส่ง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ให้ส่งข้อมูลได้ท่ีงานชุมนุม (ครูกนกพิชญ์ จิตตภานันท์) 



 
๓ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้ครูที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนของระบบการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
 ๓.๒.๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนขามแก่นนคร (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โรงเรียนขามแก่นนคร จะต้องเกิดผลกับนักเรียนให้มากท่ีสุด 
 ๓.๒.๓ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ให้ประสานกับกลุ่มวิชาการจัดท าข้อมูลส่งให้ทันตามก าหนดการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๓.๒.๔ การลงทะเบียนคุมหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อด าเนินการลงทะเบียน
เรียบร้อยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งส าเนาการลงทะเบียนหนังสือเรียนท่ีงานพัสดุจ านวน ๑ ชุด ภายใน
วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
 ๓.๒.๕ การจัดซื้อจัดจ้างเหมารถโดยสารให้แนบเอกสารสัญญาจ้าง ดังนี้ 
  ๑) ส าเนาคู่มือรถ 
  ๒) ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (ผู้ประกอบการ) 
  ๓) ส าเนาใบขับขี่ 
  ๔) สัญญาจ้างเหมารถโดยสาร (ติดต่อรับท่ีงานพัสดุ) 
  ๕) ติดอากรแสตมป์ในสัญญาจ้าง 
  ๖) แผนผังเส้นทางการเดินทาง 
  ๗) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพรถ 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๓.๑ การแจ้งซ่อมแซม ให้บันทึกข้อความ งานอาคารสถานท่ีจะได้จัดคิวด าเนินการให้ 
  ๓.๓.๒ โรงอาหารพร้อมให้บริการส าหรับเปิดเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๓.๓ โรงเรียนได้ยกเลิกการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ของ บริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
เนื่องจากได้หมดสัญญา และได้ห้างหุ้นส่วน จ ากัด หทัยนภา โดยมี นางใจฟ้า สงทามะดัน  เป็นกรรมการ
ผู้จัดการ สัญญา ๕ ปี เริ่มวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้านต้ังอยู่บริเวณ     
จุดจ าหน่ายขายน้ าด่ืมโรงเรียน 

 ๓.๓.๔ บ้านดินอยู่ในระหว่างการด าเนินการรือ้ถอน 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มกิจการนักเรียนได้วางมาตรการในสถานการณ์การเตรียม    
ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส  โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ดังนี้ 
  - การเปิด – ปิด ประตู ใช้ประตูด้านหน้าโรงเรียนทางเดียว ส่วนด้านหลังปิดประตู โดยคัดกรองครู 
นักเรียน ผู้มาติดต่อ 
  - การน ารถจักรยานยนต์ของนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนให้ด้านเดียว 
  - การเว้นระยะห่างการเข้าแถวหน้าเสาธง 
    - การจัดแถวแต่ละดับช้ันให้ค านึงถึงความปลอดภัย 
 ๓.๔.๒ รายงานการเยี่ยมบ้าน ครบ ๑๐๐% 



 
๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ครอบครัวศรีวงษา ขอบคุณฝ่ายบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน ท่ีให้ก าลังใจ
กับครอบครัว ศรีวงษา ท่ีสูญเสียคุณพ่อมุข  ศรีวงษา ในระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านเลขท่ี ๑๕๑ 
หมู่ ๑๗ บ้านหนองกุง ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ ณ เมรุวัดป่าเทพนิมิต         
บ้านหนองกุง   ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 
 
 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 


