รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันจันทร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๗๗ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๑๑ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. รองผู้อานวยการนพดล สิงหศรี รองผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ พบปะคุณครู
เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบปะครู เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
๓. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิภา กลางจันทา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ฟิสิกส์ บรรจุแต่งตั้งใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อานวยการนพดล สิงหศรี และนายพิเชษฐ์ ใจชัย ภูมิ ที่ย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามความประสงค์ขออวยพรให้ทางานมีความสุขและให้ตั้งใจทางาน ส่วนวันส่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
๑.๒ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้อานวยการจะเข้ารับการอบรม นบส. รอบที่สอง
เป็นครั้งสุดท้ายของการอบรม
๑.๓ โรงเรียนขามแก่นนคร ช่วงนี้เป็นช่วงที่ครูใหม่และครูเก่าจะต้องมีการปรับการทางานให้เข้าด้วยกัน
และทางานอย่างมีความสุข
๑.๒ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ กิจกรรมการดาเนินการสอบกลางภาค ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๔ –
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒.๒ กิจกรรมการศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒.๓ กิจกรรมสายธารมุทิตาครูผู้ทรงคุณค่าขามแก่นนคร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒.๔ กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, และ ๕ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑.๒.๕ กิ จ กรรมร่ ว มงานวั น สถาปนามณฑลทหารบกที่ ๒๓ ในวั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๖๓
ณ พุทธศาสนสถานค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

๒
๑.๒.๖ กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีและการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom
Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒.๗ กิจกรรมต้อ นรับคณะศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวั นที่ ๑๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒.๘ กิ จกรรมพั ฒนาองค์ก ร (Organization Development) โรงเรี ยนขามแก่ นนคร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๑.๒.๙ กิจกรรมทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๒.๑๐ กิจกรรมการสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุม -รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ แจ้งปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติงาน
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2563
2 - 6 พฤศจิกายน 2563
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
9 - 11 พฤศจิกายน 2563 ครูบันทึกผลการเรียน (sgs) ปลายภาคที่ 1/2563
- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
12 - 13 พฤศจิกายน 2563
- ประมวลผลการเรียน จัดพิมพ์ ปพ.6(ต2ก)
- ครูรับ ปพ.6 ที่กลุ่มวิชาการ
16 พฤศจิกายน 2563
- นักเรียนรับผลการเรียนกับครูที่ปรึกษา
16 - 30 พฤศจิกายน 2563 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
26 พฤศจิกายน 2563
ครูลงเวลาปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563
26 - 27 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ
1 ธันวาคม 2563
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตามคาสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๖๓
ครูทุกคน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วิชาการ
ครูทุกคน/วิชาการ
ครูทุกคน/วิชาการ
วัดผล / วิชาการ
ครูที่ปรึกษา/วิชาการ
นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/วิชาการ
นักเรียนทุกคน
ครูทุกคน
ครูและบุคลากรทุกคน/วิชาการ
นักเรียนทุกคน

๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ งานพัสดุ แจ้งรายละเอียดที่โรงเรียนได้รับงบจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท โรงเรียน
ได้ดาเนินการปูกระเบื้องอาคาร ๔

๓
๒) ได้ รั บ งบจั ด สรรรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
(รายการงบปีเดียว) โรงอาหารแบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) จานวน ๑ หลัง
งบประมาณ ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท
๓) โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การปู ก ระเบื้ อ งอาคาร ๑ จ านวน ๖ ห้ อ ง เป็ น เงิ น ๑๑๓,๓๘๐ บาท
ดาเนินการไปแล้ว ๕ ห้อง เหลือ ๑ ห้อง คาดว่า ๒ – ๓ วัน คงแล้วเสร็จ
๔) งานพัสดุได้ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๓ ไปที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย
๓.๒.๒ งานการเงินและบัญชี ขอความร่วมมือ ดังนี้
๑) คุ ณครู ที่ ยั งไม่ ได้ ล้ างหนี้ ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ ด าเนิ นการล้ างให้ เสร็ จภายในวั นที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังแนบรายชื่อคุณครูที่ยังไม่ได้ล้างหนี้
๒) ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองนักเรียน
ที่ยังไม่จ่ายค่าเทอมเป็นรายบุคคล และขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านได้แจ้งหนังสือให้กับผู้ปกครองที่ยังไม่
จ่ายค่าเทอมเป็นรายบุคคล
๓.๒.๓ งานควบคุ มภายใน ขอบคุ ณกลุ่มกิ จการนั กเรี ยนที่ส่ง เอกสารควบคุ มภายในครบถ้ วน และ
ขอความร่วมมือไปยังกลุ่มงาน ๓ กลุ่มงานที่ยังไม่ส่งขอให้ส่งภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อสรุปและ
รายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป
๓.๒.๔ งานบุคลากร ได้ดาเนินการส่ง ขอเครื่องราชฯ ของคุณครู ไ ปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นที่เรียบร้อย
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ ผู้อานวยการขอความร่วมมือคุณครูทุกท่าน ในช่วงปิดภาคเรียนให้ทาความสะอาด ๕ ส. และแต่
ละกลุ่มงานและงาน เปิดเรียนให้พร้อมทางานและสะอาดเรียบร้อย
๓.๓.๒ ในช่วงปิดภาคเรียนให้ช่วยกันเช็คระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ผ้าม่านให้เรียบร้อย
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ การศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ๖ ในระหว่ า งวั น ที่ ๙ – ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รถออกเวลา ๐๖.๓๐ น.
๓.๔.๒ เวรรักษาการณ์กลางคืน/เวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
๓.๔.๓ ให้ทุกโครงการสรุปงานที่ดาเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ส่งกลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๔ ผู้อานวยการฝากให้กลุ่มกิจการนักเรียนแต่งตั้งผู้กากับ รด. ให้เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
การยุบห้องเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการสอน มติในที่
ประชุม เห็นด้วยให้ยุบห้องเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อานวยการขอแสดงความยิน ดีกับ รองผู้ อานวยการพิพั ฒน์ พงศ์ บุญ อนั นต์ ที่ เลื่ อนตาแหน่ง เป็ น
ผู้อานวยการโรงเรียน และจะเลือกโรงเรียนในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น

๔

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

