
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม      ๙๐ คน 
ผู้ไม่มาประชุม          ๔  คน   
เปิดประชุมเวลา   ๑๔.๔๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 คุณครูผู้ทรงคุณค่าท่ีเกษียณอายุราชการมอบของท่ีระลึกอาสนะพระสงฆ์ ๙ ชุด และตาลปัตร ๑ เล่ม     
ให้โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ๑.๑ ขอบคุณครูที่เกษียณทุกท่านท่ีมอบของท่ีระลึกให้กับโรงเรียน 
 ๑.๒ การจัดกิจกรรม งาน โครงการของโรงเรียน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนอาหารกับ
แม่ค้าโรงเรียน ยกเว้นแม่ค้าไม่ว่างค่อยเอากับบุคคลภายนอก 
 ๑.๓ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ กิจกรรม “เทิดครูกลอนสุนทรภู่ บูรณาการสืบสานภาษาไทย” ในวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓        
ณ  ลานดอกแก้ว  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๓.๒ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓           
ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๓.๓ กิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ” ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ  โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๓.๔ กิจกรรม โครงการ “จิตอาสาสร้างสุข” ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องร่มมะขาม   
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๓.๕ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  โดมเอนกประสงค์ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารท่ี ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ มติท่ีประชุม รับรอง 
 
 
 
 
 



 
๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
 ๓.1.๑ ปฏิทินวิชาการ (ตามเอกสารท่ีแจก) 
 ๓.๑.๒ วันท่ี 24 - 28 สิงหาคม 2563 สอบกลางภาคประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563 (ตามค าส่ังท่ี 
205/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบกลางภาค ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563) ท้ังนี้กรณี   
ท่ีไม่สามารถด าเนินการคุมสอบตามค าส่ังได้ให้ท าการเปล่ียนหรือบันทึกช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีไม่สามารถคุมสอบได้
เพื่อเสนอผู้อ านวยการต่อไป 
 ๓.๑.๓ ปรับเปล่ียนปฏิทินการกรอกคะแนนในระบบ SGS  
  - วันท่ี 1 กันยายน – ตุลาคม 2563 ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนก่อนกลางภาคและคะแนน       
กลางภาคท่ี 1/2563 (ยกเว้นครูที่จะเกษียณอายุราชการให้ติดต่องานวัดผล ครูวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์) 
 - วันท่ี 19 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนหลังกลางภาคและคะแนนปลายภาค 
ท่ี 1/2563 (ยกเว้นครูที่จะเกษียณอายุราชการให้ติดต่องานวัดผล ครูวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์) 
 ๓.๑.๔ วันท่ี 7 - 9 กันยายน 2563 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
รวบรวมส่งท่ีกลุ่มวิชาการ 
 ๓.1.๕ การเช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2563 เริ่มเช็คต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม – 13 
พฤศจิกายน 2563  ให้รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยหมายเหตุว่า “ศึกษาใบความรู้และท าใบงาน” (หากมีข้อ
สงสัยสอบถามเพิ่มเติมท่ีกลุ่มวิชาการ) 
 ๓.๑.๖ ปรับเปล่ียนปฏิทินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียน 1/2563 ระหว่างวัน 24 -
28 สิงหาคม 2563 รูปแบบหรือแนวปฏิบัติตามเอกสารดังแนบ (หากมีข้อสงสัยสอบถามหัวหน้างานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน/กลุ่มวิชาการ ครูอัจฉริยา สุวอ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมส่งท่ีกลุ่มวิชาการ
ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - ปกนอก 
  - ปกใน 
  - ค าน า 
  - สารบัญ 
  - ค าอธิบายรายวิชา 
  - โครงสร้างรายวิชา 
  - โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (สามารถดาวโหลดได้ใน Website ของโรงเรียนในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน) 
  - บันทึกหลังสอน 
 ๓.๑.๗ การนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 ให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการโดยแบ่ง
กรรมการออกเป็น 4 ชุด ตามท่ีงานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียนได้แจ้งตามบันทึกข้อความ    
กลุ่มวิชาการ 152/2563 ซึ่งแจกครูทุกท่านแล้ว (หากมีข้อสงสัยสอบถามหัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน
และวิจัยในช้ันเรียน ครูกฤษณา  วรรณทิพย์) 
 
 
 



 
๓ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ การด าเนินงานโครงการใดๆ ในโรงเรียน ให้ครูที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน ท าเรื่องยืมเงิน 
ไปด าเนินการได้เลย 
 ๓.๒.๒ เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุและการเงิน  
ในกระบวนการใช้หนี้เงินยืม (ล้างหนี้) หากการล้างหนี้ไม่ถูกต้องให้แนะน าผู้ยืมเงินให้ด าเนินการเป็นข้อ  ๆให้ชัดเจน 
 ๓.๒.๓ ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีช่ือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน ด าเนินการใดๆ ถ้าจ าเป็นให้ท าบันทึกข้อความ
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อขอจัดท าโครงการ/งาน ต่อไป 
 ๓.๒.๔ บุคคลท่ีจะยืมเงินในโครงการ/งาน ต้องส่งใช้หนี้เงินยืมแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยืมเงินครั้งต่อไปได้ 
 ๓.๒.๕ ปรับเปล่ียนการเขียนสัญญายืมเงิน เดิมจากเขียน ๑ ชุด ให้เขียนสัญญายืมเงินเพิ่มเป็นจ านวน ๒ ชุด  
 ๓.๒.๖ การล้างใบยืมด้วยบิลเงินสดและใบเสร็จรับเงิน ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง 
 ๓.๒.๗ ครูที่ยังไม่ล้างหนี้ขอความอนุเคราะห์รีบด าเนินการล้างหนี้ให้แล้วเสร็จด่วนท่ีสุด 
 ๓.๒.๘ งานสารสนเทศได้ขอความอนุเคราะห์ครูท่ีปรึกษาแต่ละห้องแจ้งให้นักเรียนเข้ากรอกข้อมูล
ส่วนตัวของนักเรียนใน Googleform ไปแล้ว  ปรากฏว่ายังมีนักเรียนอีกประมาณ ๕๐๐ คน ท่ียังไม่ได้กรอก
ข้อมูลและบางห้องยังไม่มีนักเรียนเข้ากรอกข้อมูล จึงขอความอนุเคราะห์คุณครูท่ีปรึกษาแจ้งให้นักเรียน     
กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้รวบรวมส่งต่อไป 
 ๓.๒.๙ การส่งใบลาขอให้กรอกข้อมูลให้ละเอียดครบ 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
  - ไม่มี- 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร มาศึกษาดูงานของชมรม 
TO BE NUMBER ONE จ านวน ๔๐ คน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๓.๔.๒ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบรมผู้น าสภานักเรียน ท่ีห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๑
 ๓.๔.๓ ขอบคุณคุณครูที่ช่วยการติดตามนักเรียน มาสาย หนีเรียน ขาดเรียนบ่อย 
 ๓.๔.๔ ขอความร่วมมือคุณท่ีปรึกษาส่งแบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 ๓.๔.๕ งานประกันอุบัติเหตุ ขอความร่วมมือคุณครู ท่ีปรึกษาแจ้งนักเรียนท่ีเกิดอุบัติเหตุให้ไป    
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นผู้ปกครองจ่ายเองแล้วน าใบสรุป
การรักษาจากแพทย์  ใบเสร็จจ่ายเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน มาท าเรื่องเบิกท่ีงานประกัน
อุบติัเหตุ  
 ๓.๔.๖ จ านวนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท่ีท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓      
มีดังนี้ 
   ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๑๐ คน 
   ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน ๑,๔๗๘ คน 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 -ไม่มี- 

 



 
๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 - ขอบคุณครูผู้ทรงคุณค่าท่ีเกษียณอายุราชการทุกท่าน ท่ีมีน้ าใจมอบของท่ีระลึกให้กับโรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น 
 
                                              
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 

 


