
 
๑ 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม อาคาร ๕ 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม        ๗๙    คน 
ผู้ไม่มาประชุม     ๑๓    คน  
   ไปราชการ   ๕   คน 
   ลากิจ         ๑   คน 
   ลาป่วย       ๕   คน 
   ขออนุญาต   ๒   คน 
 

เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๑๐ น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
 ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูคนใหม่ ดังนี้ 
   1. นายโชคชัย  ยศค าลือ  มาปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จบการศึกษาสาขาวิชา สังคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มารับต าแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2565 
  2. นายธีรพล  อาจปาสา มาปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จบการศึกษาสาขาวิชา ภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มารับต าแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ๑.๑ เชิญชวนคณะครูทุกท่านร่วมให้ก าลังใจนักกีฬากรีฑา โรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน “นครขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่  ๖ - ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
           ๑.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสนามสอบแข่งขัน ก.พ. วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ให้
คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
           ๑.๓ โรงเรียนขามแก่นนครเปิดเรียน on-site  ๑๐๐%  ตามนโยบายของรัฐบาล  และในวันที่         
๙ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ให้คณะครูที่ได้รับค าสั่งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
           ๑.๔ การก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
 

 



 
๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร              
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑  เมษายน   ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google 
Meet  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร   เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๕    

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
       ๓.๑.1  ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
                 ๓.๑.๒ ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตามคู่มือปฏิบัติงาน) หากมีการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มวิชาการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
                 ๓.๑.๓ จ านวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)  
 

 
 
ซึ่งข้อมูล ณ วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน  ๑,๕๑๐  คน  ประกอบด้วย  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๘๕๐  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  ๖๖๐  คน 



 
๓ 

                  ๓.๑.4 งานวัดผลและประเมินผล 
                           1. สรปุข้อมูลการจบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                 ๒. การแก้ไขผลการเรียน O , ร , มส , มผ นักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ตลอด 
โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดภาค
เรียน  และครูผู้สอนส่งผลการแก้ผ่านแบบฟอร์ม ว.ขกน.23 ส่งในกลุ่ม Line sgs หรือ ส่งที่กลุ่มวิชาการ   



 
๔ 

                  ๓.๑.5 กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีแนวทางดังนี้ (วัน เวลา จะก าหนดให้ทราบ
อีกครั้ง) 

                 - ให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ต้องการผ่าน Google form  โดยจะอ้างอิงจากชื่อชุมนุม     
ปีการศึกษา 2564  ที่นักเรียนเสนอมา และหากมีกิจกรรมชุมนุมอ่ืนนอกเหนือจากรายชื่อชุมนุมเดิม (ของปีที่
แล้ว) จะมีช่องให้นักเรียนเสนอเพ่ิมเติม โดยขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นก ากับ/ดูแลนักเรียนใน
ชั้นเรียน (คาบชุมนุม) 

                 - ท าการรวบรวมรายชื่อนักเรียนและชุมนุมที่เลือกพร้อมกับประกาศแจ้งครูเลือกเป็น
ครูผู้สอนประจ าชุมนุมนั้น ๆ    

                 - แจ้งรายชื่อครูผู้สอนประจ าชุมนุมและนักเรียนแต่ละชุมนุม ครูและนักเรียนพบกันใน
แต่ละชุมนุมต่อไป 
                  ๓.๑.๖ งานประกันคุณภาพ 
                           ๑. งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนได้จัดเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (ภายใต้สถานการณ์จ าเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย และจะเข้าสู่คณะกรรมการท างาน งานประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
                           ๒. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพทางการศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะมีหนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมรับฟังในวันเวลา
ดังกล่าว 
                           ๓. รูปเล่มและไฟล์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภายใต้สถานการณ์
จ าเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะ
ด าเนินการจัดส่งในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถือว่าสิ้นสุดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                  ๓.๑.๗ งานแนะแนว 
                           1. ด าเนินการส่งมอบเงินบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 126 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
   - มัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน 3 ทุน  
   - มัธยมศึกษาปีที่ 2   จ านวน 3 ทุน 
   - มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 4 ทุน 
   - มัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน 37 ทุน 
   - มัธยมศึกษาปีที่ 5   จ านวน 31 ทุน 
   - มัธยมศึกษาปีที่ 6   จ านวน 38 ทุน 
   - ทุนนักกรีฑา    จ านวน 10 ทุน 

รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 252,000 บาท โดยนักเรียนทุกคนได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว   
                           2. ด าเนินการติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 78 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.71 (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.65) จ าแนกตามสถาบัน ดังนี้ 
 
 



 
๕ 

สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 1 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 1 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 1 
มหาวิทยาลยัปทุมธานี 1 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดขอนแก่น 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 1 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (ปวส.) 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 1 
สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์ 1 
มหาวิทยาลยันเรศวร 1 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 1 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 1 
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 2 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี 2 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 3 
มหาวิทยาลยัพะเยา 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 5 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (ปวส.) 6 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 6 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 14 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 21 

รวมท้ังสิ้น 78 
*หมายเหตุ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ยังไม่เสร็จสิ้น 

              

                 ๓.๑.๘ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร 
                 1. การส่งแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564  (ส าหรับท่านที่ยังไม่ส่งให้ส่ง

ที่ครูพิกุลรัตน์)  
                 2. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์  ระดับ ก.2 ให้

ครูผู้สอนเตรียมการสอนเต็มรูปแบบ 
 
      ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
     3.2.1 งานพัสดุ       
                      แจ้งปฏิทินการรับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้                                                                               



 
๖ 

 

             ๓.๒.๒ งานการเงิน 
                       คุณครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความประสงค์ยืมเงินไปราชการ ให้ด าเนินการท าสัญญายืม
เงินต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนวันที่เดินทางอย่างน้อย ๔ วัน 
   3.2.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565   
                      งานแผนงานและโครงการด าเนินการเรียบร้อย วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ขออนุมัติใช้
แผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.๔ งานบุคลากร  
                     การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2565 และค าสั่งปฏิบัติ
หน้าที่ ประจ าปีการศึกษา 2565  งานบุคลากรด าเนินการเรียบร้อย และข้ึนเว็บไซต์โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย 
             3.2.๕ งานการเงินและบัญชี ขอบคุณฝ่ายบริหาร คุณครูและบุคลากรทุกท่าน  ที่อ านวยความ
สะดวกและรับเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นที่เรียบร้อย และขอความร่วมมือ
คุณครูและบุคลากรโรงเรียน ที่มีความประสงค์ยืมเงินไปราชการ ให้ด าเนินการท าสัญญายืมเงินต่อเจ้าหน้าที่
การเงินก่อนวันทีเ่ดินทางอย่างน้อย 4 วัน และล้างหนี้ตามระเบียบภายใน 15 วัน หลังจากท่ีได้รับเงิน       

      ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
             ๓.๓.๑ การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ 
                         - การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ 
                         - การเตรียมความพร้อมในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ โดยการเตรียม
ความพร้อมตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และตาม ๗ มาตรการเข้มงวด 
                         - การเตรียมความพร้อมด้านงานโภชนาการ 
                         - งานน้ าดื่มโรงเรียน ทีมงานน้ าดื่มเตรียมกรอกน้ าเพ่ือจ าหน่ายในวันเปิดภาคเรียนใน
รูปแบบ on site 
               ๓.๓.๒ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ 
                         - การสร้างลานเรียนรู้ด้านข้างลานดอกแก้ว เพื่อปรับเป็นสวนกล้วยไม้และสถานที่พักผ่อน
ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง 
                         - โครงการสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณต้นโพธิ์ 



 
๗ 

                         - สร้างรั้วคาวบอยหน้าอาคาร ๒ และบริเวณท่ีเหมาะสม เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ 
                         - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร ๒ ที่พัง 
               ๓.๓.๓ การสร้างสถานประกอบการร้านค้า ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค เนื่องในการจัด
งานกอล์ฟการกุศล 
                ๓.๓.๔ การตัดแต่งต้นไม้ทั้งหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามฟุตบอล  
 

      ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
     ๓.๔.๑ ค าสั่งการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้น ประจ าปี ๒๕๖๕ 
     ๓.๔.๒ เอกสารระบบการดูแล 
     ๓.๔.๓ รายงานการมอบทุนบริจาคเพ่ือการศึกษา จ านวน ๑๒๖ ทุน (ด าเนินการเรียบร้อย) 
              ๓.๔.๔ คัดเลือกกีฬาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
              ๓.๔.๕ งานโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
        ๔.๑ วันที่  ๒๘ - ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  พาคณะครูทุกท่านไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม จังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี   - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.  
 

ลงชื่อ                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                       (นางสุกัญญา  ช่างผัส) 
                                   ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                     หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
                                     (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                             ต าแหน่ง  ครู 
 
         

  ลงชื่อ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
              (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 


