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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ 6/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม     121 คน 
ผู้ไม่มาประชุม           9  คน   
เปิดประชุมเวลา   09.00 น. 
วาระก่อนการประชุม 
ขอแสดงความยินดีกับ 
 ๑. นายประจักษ์  ศักด์ิคันธภิญโญ  ต าแหน่ง ครู วิชาเอก สังคมศึกษา ย้ายมาจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๒. นางสุกัญญา  ช่างผัส ต าแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์  ย้ายมาจากโรงเรียนล าน้ าพอง  อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น   มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๓. นายบุญอนันต์  สรรศรี ต าแหน่ง ครู วิชาเอก อุตสาหกรรม ย้ายมาจากโรงเรียนดงมันพิทยาคม  อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น  มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๔. นายธีระวุฒ  พุทธโค ต าแหน่ง ครู วิชาเอก พลศึกษา  ย้ายมาจากโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  อ าเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร์  มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๕. นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา ต าแหน่ง ครู วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  ย้ายมาจากโรงเรียนชุมแพศึกษา อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น  มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๖. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี ต าแหน่ง ครู วิชาเอก ภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอ
หนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น  มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๗. นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่  ต าแหน่ง ครู วิชาเอก ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
เขตบางกองน้อย  กรุงเทพมหานคร  มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1 ช่วงนี้มีการปรับเปล่ียนต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหลายต าแหน่ง 
 1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คือ นายจักราวุธ  สอนโกษา 
  ๑.3 ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้ 
  1.3.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ในระหว่างวันท่ี  ๗ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓
  1.3.2 พิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาด  

 



 
๒ 

จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ  บริเวณศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) 
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
  ๑.3.๓  ขอบคุณคุณครูคณะลูกเสือ อบรมลูกเสือท่ีค่ายลูกแก่นนคร  ผู้อ านวยการฝากให้คณะครูเมื่อ
อบรมกิจกรรมต่างๆ ใหบ้ันทึกภาพและท ารายงานการอบรมต่างๆเพราะจะส่งผลดีต่อการประเมิน 
 ๑.3.๔ ขอบคุณท่ีร่วมส่ง ผอ.พิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  ท่ีโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมและช่วยดูแลงานให้
ด าเนินไปได้ด้วยดี 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี 5/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียน
ขามแก่นนคร  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ มติท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ  
  3.1.1 การจัดห้องเรียนและผังห้องเรียนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ (เอกสารดังแนบ) 
ผู้อ านวยการ แจ้งให้ทราบว่าการจัดช้ันเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนท่ี 1  ใช้ ๖๐ ห้อง  ภาคเรียนท่ี 2  
ใช้ ๔๘ ห้อง และแจ้งครูทุกท่านว่าถ้าสามารถท าได้ให้จัดช้ันเรียนท่ีครูไม่ต้องเดินไกลหรือเดินข้ามอาคาร         
 3.1.2 ตารางสอน/สรุปคาบสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ (เอกสารดังแนบ) 
 3.1.3 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ (เอกสารดังแนบ) 
 3.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เอกสารดังแนบ) 
 คุณครูปราณี  ถิ่นเวียงทอง เสนอว่ากรณีท่ีนักเรียนย้ายมาหลังกลางภาค  ขอให้มีคะแนนมาให้
เพื่อให้ครูสามารถลงคะแนนได้ง่ายและเป็นระบบ ผู้อ านวยการมอบให้กลุ่มวิชาการประสานโรงเรียนท่ีย้ายมา 
 3.1.๕ สรุปผลการเรียน O,ร,มส,มผ รายกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ (อกสารดังแนบ) 
  คุณครูวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์   แจ้งให้คุณครูให้ด าเนินการแก้ 0, ร, มส, มผ ให้แล้วเสร็จภายใน    
ภาคเรียนนี้  
 3.1.๖ นิเทศการสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓  
  ผู้อ านวยการ ให้รายงานผลการนิเทศให้ ผู้อ านวยการ รับทราบ  
 คุณครูวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์  แจ้งว่า วันท่ี ๘ ธันวาคม 2563 จะมีรายช่ือนักเรียนห้องใหม่ท่ีปรับ
เรียบร้อยแล้ว  ใบรายช่ือตอนนี้อย่าเพิ่งติด ปพ.๕ 
 ๓.๑.๗ งานวัดผลและประเมินผล   
  การลงคะแนน SGS ขอแนะน าก่อนภาคเรียนให้ ๑๐ ครึ่งหนึ่งไปเลย ส่วน ปพ.5 ลงตามอัตราส่วน 
  งาน SGS พบปัญหาถ้าไม่ได้เข้านานมันจะให้เปล่ียนรหัสใหม่ ให้ใส่รหัสเดิมและยืนยันรหัสใหม่       
ครูย้ายมาใหม่ขอข้อมูลเพื่อลง SGS 
 การแก้ 0, ร, มส. แก้ในช่องแก้ตัวให้แก้ไขให้ถูกช่อง จะปิดระบบในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
จากนั้นจะให้ส่งเป็น วขกน. 23 
 ค าร้อง ๐, ร, มส. จะส่งให้ครูที่ปรึกษาเพื่อประสานครูที่นักเรียนติด0และช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
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 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ งานพัสดุ แจ้งตัวอย่างประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อได้ตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ดังรายละเอียดแนบ 
 3.2.2 ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านแจ้งตัวแทนนักเรียนห้องละ 4 คน มารับสมุดท่ีห้องพัสดุ 
ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  ดังรายละเอียด ส่วนหลักฐานการล้างหนี้งานการเงินและบัญชี จะประสานไปยัง
หัวหน้าระดับช้ันอีกครั้ง 
  1) เวลา 08.30 – 12.00 น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2) เวลา 13.00 – 16.00 น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๓.๒.3 งานแผนงานและโครงการ ผู้อ านวยการแจ้งกลางเดือนถึงปลายเดือน มกราคม 2564 จะท าตัด
งบประมาณปีงบประมาณ 2564 ฝากหัวหน้ากลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหเ้ขียนโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ๓.๒.4 งานควบคุมภายใน ขอบคุณกลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มวิชาการ  กลุ่มอ านวยการ ท่ีส่งเอกสาร
ควบคุมภายในครบถ้วน และขอความร่วมมือไปยังกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ขอให้ส่งภายในวันท่ี 8 
ธันวาคม 2563 
 3.2.5 งานบุคลากรขอความร่วมมือ ดังนี้ 
  1) ขอความร่วมมือครูพี่เล้ียง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจ เช็คการลาของนักศึกษา      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียบร้อยก่อนส่งมาท่ีงานบุคลากร (การลาของนักศึกษาไม่ว่าจะลากิจ หรือ      
ลาป่วย ลาได้ 6 ครั้ง/ภาคเรียน) 
  2) การลากิจให้ลาก่อนล่วงหน้า 3 วัน 
  3) การลาป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรหรือผู้อ านวยการทราบ เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าท่ี       
ให้เขียนใบลาทันทีเสนอมาตามข้ันตอน เพื่อสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
  4) การขออนุญาตออกไปข้างนอกในเวลาราชการ ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรเขียนขออนุญาต 
งานบุคลากรจะเอาสมุดขออนุญาตไปฝากไว้ท่ีป้อมยาม และจะสรุปรายงานผู้อ านวยการทราบเป็นรายเดือน
ต่อไป 
 3.2.6 งานการเงินและบัญชี ขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ียังไม่ล้างหนี้ดังรายช่ือ
ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกินเวลาการล้างหนี้ตามระเบียบไม่เกิน 15 วัน 
เพื่อความสะดวกและเป็นปัจจุบันในการลงบัญชี 
  1) นายอนุสรณ์  ปินใจยศ งาน ไอซีที ยอด 10,000 บาท 
  2) นางฉวีวรรณ  บุญระมี  เย่ียมบ้านนักเรียน ยอด 48,500 บาท 
  3) นายประยงค์  สิงหาด  ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน ยอด 19,180 บาท 
  4) นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  อบรมคุณธรรม ยอด 10,500 บาท    
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 
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๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
 3.3.1 ผู้อ านวยการฝากให้คุณครูมยุรา  ศรีทานันท์  ต้องเป็นหลักตามนโยบาย Zero Waste เนื่องจาก
ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงฝากให้คณะครูท่ีเกี่ยวข้องควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร  ระดมท าความสะอาดครั้งใหญ่ 
และอยากให้ใช้พื้นท่ีหลังโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ เช่น ปลูกผัก ปลูกดอกทานตะวัน ดอกปอเทือง หรือต้ัง
 3.3.2 กิจกรรมชุมนุม ให้เด็กท่ีสนใจมาร่วมท ากิจกรรมปลูกต้นไม้หลังโรงเรียนหอประชุม มอบหมายให้
หัวหน้าแผนงานด าเนินการสร้างหอประชุม และจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
เครื่องฉายภาพสามมิติ  
 ๓.3.3 ยานพาหนะ  ผู้อ านวยการแจ้งให้ครูที่จะใช้รถ ขอให้มาเขียนขอใช้รถล่วงหน้าก่อน 3 วัน  ไม่ควรมา
เขียนตอนเช้าในวันนั้น 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ การจัดครูที่ปรึกษา ด าเนินการเรียบร้อย 
 ๓.๔.๒ การประชุมผู้ปกครอง/เครือข่าย 
 ผู้อ านวยการฝากครูที่เกี่ยวข้องน าจดหมายข่าวลงไลน์ให้ผู้ปกครองรับทราบด้วยและอัพเดตเว็ปไซต์
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และขอบคุณการน าเด็กนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมด าเนินการไปด้วย   
ความเรียบร้อย 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 คุณครูอุไรวรรณแจ้งคระครูในวันท่ี ๑ ธันวาคม ให้คุณครูเข้าแถวเคารพธงชาติกับเด็กห้องท่ีปรึกษา    
 คุณครูธนาวุฒิ  ชินฮาต แจ้งเรื่องทุนการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ครูท่ีต้องการบริจาคสามารถติดต่อ
บริจาคได้ท่ีการเงินหรือแนะแนว ขอความอนุเคราะห์ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บางท่าน เขียนค านิยมให้
นักเรียนและฝากครูทุกท่านเป็นก าลังใจให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา   

                               ลงช่ือ                                           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย) 
                                                     ต าแหน่ง  ครู 

 ลงช่ือ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
       ต าแหน่ง  ครู 

  ลงช่ือ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                 (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 


