
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี์ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม      ๗๗ คน 
ผู้ไม่มาประชุม        ๑๑ คน   
เปิดประชุมเวลา   ๑๕.๓๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. รองผู้อ านวยการนพดล  สิงหศรี  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  พบปะคุณครู
เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 ๒. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบปะครู เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี
ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา  
 ๓. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิภา  กลางจันทา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ฟิสิกส์ บรรจุแต่งต้ังใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑  มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการนพดล สิงหศรี  และนายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ ท่ีย้ายไปปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความประสงค์ขออวยพรให้ท างานมีความสุขและให้ต้ังใจท างาน ส่วนวันส่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 ๑.๒ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการจะเข้ารับการอบรม นบส. รอบท่ีสอง 
เป็นครั้งสุดท้ายของการอบรม 
 ๑.๓ โรงเรียนขามแก่นนคร ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีครูใหม่และครูเก่าจะต้องมีการปรับการท างานให้เข้าด้วยกัน 
และท างานอย่างมีความสุข 

 ๑.๒ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ กิจกรรมการด าเนินการสอบกลางภาค ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓  ในระหว่างวันท่ี  ๒๔ – 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๒ กิจกรรมการศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE” ในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓        
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๓ กิจกรรมสายธารมุทิตาครูผู้ทรงคุณค่าขามแก่นนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๔ กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔, และ ๕  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๓  ในระหว่างวันท่ี ๗ – ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 ๑.๒.๕ กิจกรรมร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกท่ี  ๒๓  ในวันท่ี  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓             
ณ พุทธศาสนสถานค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น  



 
๒ 

 ๑.๒.๖ กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom 
Meeting) ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ในวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๗ กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓        
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๘ กิจกรรมพัฒนาองค์กร (Organization Development) โรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  ณ  อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
 ๑.๒.๙ กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น   
 ๑.๒.๑๐ กิจกรรมการสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓  ในระหว่างวันท่ี  ๒ – ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓        
ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ มติท่ีประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ  
  ๓.๑.๑ แจ้งปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 
 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 - 6 พฤศจิกายน 2563 
- สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 / 2563 คณะกรรมการตามค าส่ังท่ี ๒๗๘/๒๕๖๓ 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งท่ี 2 ครูทุกคน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วิชาการ 

9 - 11 พฤศจิกายน 2563 ครูบันทึกผลการเรียน (sgs) ปลายภาคท่ี 1/2563 ครูทุกคน/วิชาการ 

12 - 13 พฤศจิกายน 2563 
- ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 2 ครูทุกคน/วิชาการ 
- ประมวลผลการเรียน จัดพิมพ์ ปพ.6(ต2ก) วัดผล / วิชาการ 

16 พฤศจิกายน 2563 
- ครูรับ ปพ.6 ท่ีกลุ่มวิชาการ ครูที่ปรึกษา/วิชาการ 
- นักเรียนรับผลการเรียนกับครูที่ปรึกษา นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/วิชาการ 

16 - 30 พฤศจิกายน 2563 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 นักเรียนทุกคน 
26 พฤศจิกายน 2563 ครูลงเวลาปฏิบัติงานภาคเรียนท่ี 2/2563 ครูทุกคน 

26 - 27 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทุกคน/วิชาการ 
1 ธันวาคม 2563 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2563  นักเรียนทุกคน 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ งานพัสดุ แจ้งรายละเอียดท่ีโรงเรียนได้รับงบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
  ๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐  บาท โรงเรียน
ได้ด าเนินการปูกระเบ้ืองอาคาร ๔ 



 
๓ 

  ๒) ได้รับงบจัดสรรรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
(รายการงบปีเดียว) โรงอาหารแบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา)  จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท  
  ๓) โรงเรียนได้ด าเนินการปูกระเบื้องอาคาร ๑ จ านวน ๖ ห้อง เป็นเงิน ๑๑๓,๓๘๐ บาท          
ด าเนินการไปแล้ว ๕ ห้อง เหลือ ๑ ห้อง คาดว่า ๒ – ๓ วัน คงแล้วเสร็จ 
  ๔) งานพัสดุได้รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี ๗ ขอนแก่น เป็นท่ีเรียบร้อย 
 ๓.๒.๒ งานการเงินและบัญชี ขอความร่วมมือ ดังนี้ 
  ๑) คุณครูท่ียังไม่ได้ล้างหนี้ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ขอให้ด าเนินการล้างให้เสร็จภายในวันท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังแนบรายช่ือคุณครูที่ยังไม่ได้ล้างหนี้ 
  ๒) ภายในวันท่ี ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองนักเรียน  
ท่ียังไม่จ่ายค่าเทอมเป็นรายบุคคล และขอความร่วมมือคุณครูท่ีปรึกษาทุกท่านได้แจ้งหนังสือให้กับผู้ปกครองท่ียังไม่
จ่ายค่าเทอมเป็นรายบุคคล 
 ๓.๒.๓ งานควบคุมภายใน ขอบคุณกลุ่มกิจการนักเรียนท่ีส่งเอกสารควบคุมภายในครบถ้วน และ       
ขอความร่วมมือไปยังกลุ่มงาน ๓ กลุ่มงานท่ียังไม่ส่งขอให้ส่งภายในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อสรุปและ
รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป 
 ๓.๒.๔ งานบุคลากร ได้ด าเนินการส่งขอเครื่องราชฯ ของคุณครูไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นท่ีเรียบร้อย 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๓.๑ ผู้อ านวยการขอความร่วมมือคุณครูทุกท่าน ในช่วงปิดภาคเรียนให้ท าความสะอาด ๕ ส. และแต่
ละกลุ่มงานและงาน เปิดเรียนให้พร้อมท างานและสะอาดเรียบร้อย 
 ๓.๓.๒ ในช่วงปิดภาคเรียนให้ช่วยกันเช็คระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ผ้าม่านให้เรียบร้อย 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  รถออกเวลา ๐๖.๓๐ น. 
 ๓.๔.๒ เวรรักษาการณ์กลางคืน/เวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ 
 ๓.๔.๓ ให้ทุกโครงการสรุปงานท่ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี ๑ ส่งกลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๔ ผู้อ านวยการฝากให้กลุ่มกิจการนักเรียนแต่งต้ังผู้ก ากับ รด. ให้เรียบร้อย  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 การยุบห้องเรียนในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการสอน มติในท่ี
ประชุม เห็นด้วยให้ยุบห้องเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ผู้อ านวยการขอแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์ ท่ีเล่ือนต าแหน่งเป็น 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และจะเลือกโรงเรียนในวันท่ี ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น 



 
๔ 

 
                                              
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 

 
 


