รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๙๐ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๔ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
วาระก่อนการประชุม
คุณครูผู้ทรงคุณค่าที่เกษียณอายุราชการมอบของที่ระลึก อาสนะพระสงฆ์ ๙ ชุด และตาลปัตร ๑ เล่ม
ให้โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ ขอบคุณครูที่เกษียณทุกท่านที่มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน
๑.๒ การจัดกิจกรรม งาน โครงการของโรงเรียน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนอาหารกับ
แม่ค้าโรงเรียน ยกเว้นแม่ค้าไม่ว่างค่อยเอากับบุคคลภายนอก
๑.๓ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๓.๑ กิจกรรม “เทิดครูกลอนสุนทรภู่ บูรณาการสืบสานภาษาไทย” ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ลานดอกแก้ว โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๓.๒ กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่ง ชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ สิง หาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๓.๓ กิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๓.๔ กิจกรรม โครงการ “จิตอาสาสร้างสุข ” ในวันที่ ๑๙ สิง หาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๓.๕ พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โดมเอนกประสงค์
โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอั งคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องร่ มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มติที่ประชุม รับรอง

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.1.๑ ปฏิทินวิชาการ (ตามเอกสารที่แจก)
๓.๑.๒ วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 สอบกลางภาคประจาภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามคาสั่ง ที่
205/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบกลางภาค ประจาภาคเรียนที่ 1/2563) ทั้งนี้กรณี
ที่ไม่สามารถดาเนินการคุมสอบตามคาสั่งได้ให้ทาการเปลี่ยนหรือบันทึกชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถคุมสอบได้
เพื่อเสนอผู้อานวยการต่อไป
๓.๑.๓ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการกรอกคะแนนในระบบ SGS
- วั น ที่ 1 กั น ยายน – ตุ ล าคม 2563 ระบบจะเปิ ด ให้ ล งคะแนนก่ อ นกลางภาคและคะแนน
กลางภาคที่ 1/2563 (ยกเว้นครูที่จะเกษียณอายุราชการให้ติดต่องานวัดผล ครูวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์)
- วันที่ 19 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนหลังกลางภาคและคะแนนปลายภาค
ที่ 1/2563 (ยกเว้นครูที่จะเกษียณอายุราชการให้ติดต่องานวัดผล ครูวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์)
๓.๑.๔ วันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
รวบรวมส่งที่กลุ่มวิชาการ
๓.1.๕ การเช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่มเช็คตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 13
พฤศจิกายน 2563 ให้รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยหมายเหตุว่า “ศึกษาใบความรู้และทาใบงาน” (หากมีข้อ
สงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มวิชาการ)
๓.๑.๖ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2563 ระหว่างวัน 24 28 สิงหาคม 2563 รูปแบบหรือแนวปฏิบัติตามเอกสารดังแนบ (หากมีข้อสงสัยสอบถามหัวหน้างานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน/กลุ่มวิชาการ ครูอัจฉริยา สุวอ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมส่งที่กลุ่มวิชาการ
ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
- ปกนอก
- ปกใน
- คานา
- สารบัญ
- คาอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างรายวิชา
- โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (สามารถดาวโหลดได้ใน Website ของโรงเรียนในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
- แผนการจัดการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน)
- บันทึกหลังสอน
๓.๑.๗ การนิ เ ทศการเรี ย นการสอนภาคเรี ย นที่ 1/2563 ให้ เป็ น ไปตามปฏิ ทิ น วิ ช าการโดยแบ่ ง
กรรมการออกเป็น 4 ชุด ตามที่งานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนได้แจ้ง ตามบันทึกข้อความ
กลุ่มวิชาการ 152/2563 ซึ่งแจกครูทุกท่านแล้ว (หากมีข้อสงสัยสอบถามหัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน
และวิจัยในชั้นเรียน ครูกฤษณา วรรณทิพย์)

๓
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ การดาเนินงานโครงการใดๆ ในโรงเรียน ให้ครูที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน ทาเรื่องยืมเงิน
ไปดาเนินการได้เลย
๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุและการเงิน
ในกระบวนการใช้หนี้เงินยืม (ล้างหนี้) หากการล้างหนี้ไม่ถูกต้องให้แนะนาผู้ยืมเงินให้ดาเนินการเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน
๓.๒.๓ ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน ดาเนินการใดๆ ถ้าจาเป็นให้ทาบันทึกข้อความ
ถึงผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อขอจัดทาโครงการ/งาน ต่อไป
๓.๒.๔ บุคคลที่จะยืมเงินในโครงการ/งาน ต้องส่งใช้หนี้เงินยืมแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยืมเงินครั้งต่อไปได้
๓.๒.๕ ปรับเปลี่ยนการเขียนสัญญายืมเงิน เดิมจากเขียน ๑ ชุด ให้เขียนสัญญายืมเงินเพิ่มเป็นจานวน ๒ ชุด
๓.๒.๖ การล้างใบยืมด้วยบิลเงินสดและใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
๓.๒.๗ ครูที่ยังไม่ล้างหนี้ขอความอนุเคราะห์รีบดาเนินการล้างหนี้ให้แล้วเสร็จด่วนที่สุด
๓.๒.๘ งานสารสนเทศได้ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องแจ้ง ให้นักเรียนเข้ากรอกข้อมูล
ส่วนตัวของนักเรียนใน Googleform ไปแล้ว ปรากฏว่ายังมีนักเรียนอีกประมาณ ๕๐๐ คน ที่ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูลและบางห้อ งยังไม่มี นักเรียนเข้ากรอกข้อมูล จึง ขอความอนุเคราะห์คุณ ครูที่ปรึก ษาแจ้ง ให้นักเรีย น
กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้รวบรวมส่งต่อไป
๓.๒.๙ การส่งใบลาขอให้กรอกข้อมูลให้ละเอียดครบ
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
- ไม่มี๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร มาศึกษาดูงานของชมรม
TO BE NUMBER ONE จานวน ๔๐ คน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.๔.๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบรมผู้นาสภานักเรียน ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๑
๓.๔.๓ ขอบคุณคุณครูที่ช่วยการติดตามนักเรียน มาสาย หนีเรียน ขาดเรียนบ่อย
๓.๔.๔ ขอความร่วมมือคุณที่ปรึกษาส่งแบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น
๓.๔.๕ งานประกั น อุ บั ติ เ หตุ ขอความร่ ว มมื อ คุ ณ ครู ที่ ป รึ ก ษาแจ้ ง นั ก เรี ย นที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ ไ ป
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นผู้ปกครองจ่ายเองแล้ว นาใบสรุป
การรักษาจากแพทย์ ใบเสร็จจ่ายเงินพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนนักเรียน มาทาเรื่องเบิกที่งานประกัน
อุบตั ิเหตุ
๓.๔.๖ จานวนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีดังนี้
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๑๐ คน
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จานวน ๑,๔๗๘ คน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
-ไม่มี-

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ขอบคุณครูผู้ทรงคุณค่าที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่มีน้าใจมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

