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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม      ๑๑๐     คน 
ผู้ไม่มาประชุม     ๑๐     คน  
   ลาป่วย             ๕ คน 
   ลากิจ               ๔     คน 
   ขออนุญาต     ๑ คน 
 

เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๕  น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
   1. ยินดีต้อนรับ รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ทั้ง ๒ ท่าน 
    ๑.1 นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร 
    1.2 นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี 
   2. ขอแสดงความยินดีกับ  
    2.1 นางสาวพรทิภา  กลางจันทา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
    2.2 นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
   ๓. การออกนอกเขตจังหวัดขอนแก่นในช่วงปิดภาคเรียน โดยท าบันทึกข้อความขออนุญาตตาม
ระเบียบ 
   ๔. แจ้งค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
         ๔.๑ นางจิรพา  บุญประกอบ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
       ๔.๒ นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
       ๔.๓ นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
   ๕. นางสาวพลอยชนันท์  ธิติอัศวเหมสกุล  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   ๖. ครม.อนุมัติแต่งตั้ ง  นายไกรสร  กองฉลาด  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่                
เริ่ม ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
   ๗. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นคนใหม่  นายศักดา  ชัยภัย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี    - 

 

 



 
๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร              
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องประชุมร่มมะขาม    ซึ่งได้
ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร   เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๕    

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
       ๓.๑.1  ปฏิทินวิชาการ 2/2565  
 

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( กันยายน - พฤศจิกายน 2565 ) 

 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
26-30 กันยายน 2565 -  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 

-  นักเรียนส ารวจภาระงานที่ค้างส่ง (ถ้ามี) และน าส่ง 
   ครูประจ ารายวิชา 

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
- ครูประจ าวิชา/นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 

3-7 ตุลาคม 2565 - กิจกรรมก ากับติดตามการแก้ไขผลการเรียนของ 
  นักเรียน (ตารางดังแนบ) 
- นักเรียนส ารวจภาระงานที่ค้างส่ง (ถ้ามี) และน าส่ง 
  ครูประจ ารายวิชา 

- นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน 
  ทุกภาคเรียน/ครูผู้สอน 
- ครูประจ าวิชา/นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 

10-31 ตุลาคม 2565 - ปิดภาคเรียน 1/2565 - นักเรียนทุกคน 

12 ตุลาคม 2565 
- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 
  (ประกาศผลออนไลน์ในระบบ SGS ส าหรับนักเรียน) 

- นักเรียน/งานวัดผลฯ 

25 ตุลาคม 2565  - ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 - ครูทุกคน 
1 พฤศจิกายน 2565 - เปิดภาคเรียน 2/2565 

- นักเรียนรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 
- นักเรียนทุกคน 
- นักเรียน/ครูที่ปรึกษา 

1-4 พฤศจิกายน 2565 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูบันทึกผลในโปรแกรม SGS - ครูประจ าวิชา/นักเรียน/วัดผล 
7-11 พฤศจิกายน 2565 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูบันทึกผลในโปรแกรม SGS - ครูประจ าวิชา/นักเรียน/วัดผล 

14-18 พฤศจิกายน 
2565 

 
- กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
  และพลศึกษา/ครูทุกคน/ 
  นักเรียนทุกคน 

18 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ าภาคเรียนที่ 2/2565 - ทะเบียน - วัดผล 
21 พฤศจิกายน 2565 
17 กุมภาพันธ์ 2566 

- นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ผ่านมาได้ “0” “ร” “มผ” 
  เรียนซ้ ารายวิชา 

- ครูประจ าวิชาและนักเรียน 
  ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ  - ปฏิทินจะแจ้งเป็นระยะๆ 
 ๓.๑.2 การแก้  0,ร,มส,มผ ตามมติที่ประชุมฝ่ายบริหาร มีมติให้นักเรียนสามารถติดต่อกับครูประจ า
วิชาได้ตลอดในช่วงปิดภาคเรียน  ส าหรับการส่งงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน (การส่งงาน ได้ทั้ง On-site 
และ Online) 



 
๓ 

 3.๑.๓ ก าหนดการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ตัวแทนร่วมจัดตารางกับวิชาการ) 
วัน/เดือน/ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา หมายเหตุ 

17 ตุลาคม 2565 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09.30-16.30 น.  
IS  

18 ตุลาคม 2565 การงานอาชีพ 09.00-12.00 น.  
คณิตศาสตร์ 13.00-16.30 น.  

19 ตุลาคม 2565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 09.30-16.30 น.  
ภาษาไทย  

20 ตุลาคม 2565 ภาษาต่างประเทศ 09.30-16.30 น.  
21 ตุลาคม 2565 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00-16.30 น.  

กิจกรรมแนะแนว  
25-26 ตุลาคม 2565 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯตรวจสอบความถูกต้อง 

- ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจสอบ 
   ความถูกต้องและเหมาะสมโดยหัวหน้างาน 
   ตารางเรียนตารางสอน 

    09.30-16.30 น.  

 หมายเหต ุ: ห้องวิชาการคือสถานที่จัดตารางสอน  

 ๓.๑.4 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร  
   1) ขอให้คุณครูทุกท่านส่งแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์  โดยท าตามแบบฟอร์ม            
ที่ก าหนดให้เป็นไฟล์ Word เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น และ รวบรวมส่ง     
เป็นไฟล์ word และ ไฟล์ pdf โดยส่งที่คุณครูกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ เพ่ือให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากทางโรงเรียนด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  ก่อนส่งกลับไปที่กลุ่มสาระการเรียนรู้       
เพ่ือด าเนินการปริ้นส่ง พร้อมแนบชิ้นงานนักเรียนที่ได้รับการตรวจ พร้อมลงวันที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 5-6 
ชิ้นงาน ควรเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด และชิ้นงานที่เหลือเก็บไว้กับคุณครูผู้สอนเพ่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือกรรมการที่มา
ประเมินขอด ู 
 ๒) ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผังมโนมติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตร      
งานสวนพฤกษศาสตร์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากมีข้อใดไม่เข้าใจสามารถปรึกษากับหัวหน้างาน    
สวนพฤกษศาสตร์ได้โดยตรง  
 ๓) รายละเอียดของงานสวนด้านที่ 4 /แบบฟอร์มการเขียนแผน /ตัวอย่างการเขียนแผน /     
การส ารวจต้นไม้ /ป้ายชื่อต้นไม้ /ผังการแบ่งเขต  ได้อัพขึ้นในเว็บของทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทุกท่าน
สามารถเข้าไปดูได ้
 ๔) งานทุกอย่างที่กล่าวมางานสวนพฤกษศาสตร์ ได้ประชุมติดตามการด าเนินงานและก าหนด
ปฏิทินการส่งงานทุกอย่างผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลังการประชุมได้ส่งงานทุกอย่าง ให้ผ่าน 
google drive ในกลุม่ Line ทีมงานสวนพฤกษ์ศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ส่งงานไม่เกิน
วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เมื่อผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      
ขามแก่นนคร จะได้เชิญศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณธานินทร์ สันคะนุช มาตรวจงาน 
ช่วงปลายเดือนเพื่อเตรียมรับการประเมินต่อไป 



 
๔ 

    ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
            3.2.1 งานพัสดุ มีรายละเอียด ดังนี้ 
           1) ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2565 
เป็นที่เรียบร้อย ตามค าสั่งเลขท่ี 234/2565 งานพัสดุขอความร่วมมือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ 2565 ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งงานพัสดุภายในวันที่ 12 
ตุลาคม 2565  เพ่ือรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
          2) โรงเรียนได้รับครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุ (ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ใน
วันที่ 17 กันยายน 2565 คือ นางเพลินพิศ  นามวาด นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี และนางสุมนา  มิ่งขวัญ เป็น
เรียบร้อย 
           3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น แจ้งให้โรงเรียนจัดเตรียมวาง
แผนการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนี้ 
                 - ส ารวจสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนที่ช ารุดทรุดโทรม และเตรียมจัดท าแบบประมาณ
ราคา ปร.4  ปร.5 และ ปร.6 เพ่ือเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม 
                 - ส ารวจด้านอาคารสถานที่ เพ่ือของบประมาณรายการก่อสร้าง ตามเกณฑ์ความขาดแคลน 
                 - ส ารวจครุภัณฑ์ที่โรงเรียนมีความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลน ที่จะเสนอขอ 
                 - โรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลรายการก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ และเกณฑ์ความขาดแคลนจาก
ข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการเบื้องต้นได้ผู้อ านวยการมอบให้งาน
พัสดุร่วมกับงานอาคารสถานที่จัดเตรียมแบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 เพ่ือเสนอของบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้ 
                    - เปลี่ยนหลังคาห้องน้ าทุกหลังที่ช ารุด 
                    - บ้านพักครทูี่ช ารุด ทรุดโทรม 
                    - อาคาร 2 ให้ขอเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด 
                    - เปลี่ยนหลังคาอาคารศิลปะ 
งานพัสดุได้เตรียมข้อมูลพร้อมที่จะขอจัดตั้งงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย 
          4) งานพัสดุได้ด าเนินการของบประมาณซ่อมแซมอาคารศิลปะที่ต้นมะค่าแต้และเสา
ไฟฟ้า  ล้มทับ ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เป็นงบประมาณ 500,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย 
       3.2.2 งานการเงินและบัญชี   
             1) ตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04295/3307 เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สภานศึกษา ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 ขอให้โรงเรียน 
ด าเนินการ ดังนี้ 
               - ตรวจสอบยอดเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป 
วงเงินส ารองจ่าย ณ โรงเรียน ไม่เกินวันละ 30,000 บาท วงเงินฝากธนาคาร ไม่เกิน 1,000,000 บาท หาก
โรงเรียนใดมีเงินรายได้สถานศึกษาเกินอ านาจ ให้น าฝากเงิน ด้วยสมุดคู่ฝากและใบน าฝาก จ านวน 2 ฉบับ 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 งานการเงินและบัญชีด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 15 กันยายน 
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2565 และโรงเรียนจะด าเนินการปิดบัญชีเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565  งานการเงินและบัญชีได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
            2) การล้างหนี้เงินยืมราชการ ขอให้ล้างหนี้ทันทีที่เดินทางกลับ หรือที่ด าเนินกิจกรรม
เสร็จ เนื่องจากลูกหนี้จะค้างในระบบบัญชี ท าให้คะแนนประเมินของบัญชีส่วนราชการลดลง 
           3) งานการเงินและบัญชี ได้ด าเนินการปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2565 และเปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย 
            4) วันที่ 3 ตุลาคม 2565 งานการเงินและบัญชีได้จ่ายเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานยากจนภาค
เรียนที่ 1/2565 (ทุนเลื่อนระดับ)  เป็นเงินทั้งหมด 141,000 บาท  จ านวน 94 คน คนละ 1,500 บาท โดยแบ่ง 
ดังนี้ 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 คน คงเหลือยังไม่มารับจ านวน 5 คน ดังนี้ 
    1) เด็กชายพงศกรกรณ์  หลักศิลา ม.2/1 ลาออก 
    2) เด็กหญิงณัฐกานต์  เดือนกระจ่าง ม.2/1 มารับเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
    3) เด็กชายนฤนาถ  สิงห์พิมพ์  ม.2/4 มารับเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
    4) เด็กชายธีพล  บุญแคล้ว  ม.2/6  
    5) เด็กชายเจษฎา  คงตระการ ม.2/7 มารับเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน คงเหลือยังไม่มารับจ านวน 5 คน ดังนี้ 
    1) เด็กหญิงปุณยาภา  วารีพิณ  ม.3/1 
    2) เด็กชายชนะพล  เดือนกระจ่าง ม.3/5  
    3) เด็กชายจารุทัศน์  กินรี  ม.3/7 
    4) เด็กชายธนพนธ์  ก้อนเงิน ม.3/8 พักการเรียน 
    5) เด็กชายธนพัฒน์  ไชยเดช  ม.3/9  
         5) วันที่ 6 ตุลาคม 2565 งานการเงินและบัญชีได้จ่ายเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานยากจนภาค
เรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2  เป็นเงินทั้งหมด 160,500 บาท  จ านวน 107 คน คนละ 1,500 บาท โดยแบ่ง 
ดังนี้ 
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 67 คน คงเหลือไม่มารับ 16 คน ดังนี้ 
    1) เด็กหญิงณัฐชา  นามบ้านค้อ ม.1/1 
    2) เด็กชายเกรียงไกร  สมเสียง ม.1/1 
    3) เด็กชายปรัชญา  ตังศิริ  ม.1/2 
    4) เด็กชายวรกันต์  พิมพ์จันทร์ ม.1/2 
    5) เด็กชายจีรศักดิ์  มาศคีรีวงศ์ ม.1/4 
    6) เด็กชายนที  สิงห์พิมพ์ ม.1/4 
    7) เด็กหญืงพิมพ์พระคุณ  รัตนพรพันธ์ ม.1/4 
    8) เด็กชายเอกดนัย  ศรีทรัพย์ ม.1/5 
    9) เด็กหญิงจิรภิญญา  โชติกเวชกุล ม.1/5 
    10) เด็กหญิงอารยา  วิลัยลาน ม.1/7 
    11) เด็กชายนภัสกร  เพ็ญสุริยะ ม.1/8 
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    12) เด็กหญิงสุวิชาดา  พันธ์เวียง ม.1/8 
    14) เด็กชายเทวฤทธิ์ เทพวงษ์ ม.1/9 
    15) เด็กหญิงฑิตยา  บุตรจันทร์ ม.1/9 
    16) เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีค าภา ม.1/9 
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 25 คน คงเหลือไม่มารับ 4 คน ดังนี้ 
    1) เด็กชายพิชญะ  นาคปล้อง ม.2/1 พักการเรียน 
    2) เด็กหญิงวรัญญา  บุญมี ม.2/2 
    3) เด็กญิงฑิฆัมพร  ชัยเพชร ม.2/5 
    4) เด็กหญิงปลิตา  พงษ์โคกสี ม.2/8 
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 15 คน คงเหลือไม่มารับ 3 คน ดังนี้ 
    1) เด็กชายภัทนภณ  จันทะอ่อน ม.3/5 
    2) เด็กชายอับดุลลาห์  อามิน ไรส ม.3/8 
    3) เด็กชายปรมิน  กลุ่มมิตร ม.3/8 
 ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนมารับได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 - 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  
     3.2.3 งานบุคลากร   
        1) ขอบคุณฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน PA ในระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2565 
เป็นที่เรียบร้อย ด าเนินการกรอกข้อมูลทั่วไปของข้าราชการครูเป็นที่เรียบร้อย ในระบบ DPA และอยู่ในช่วง
กรอกคะแนน PA3/ส  
        2) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครู ส่งแบบแสดงการเลื่อนเงินเดือนต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นที่
เรียบร้อย ในวันที่ 27 กันยายน 2565  
          3) การซักซ้อมรายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการ
บรรจุและตั้งแต่งเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 – 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดการประเมินในแต่ละรอบ ตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ศธ 04295/2540 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
         4) วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติ
หน้าที่ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 
2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 
        5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจ าปี 
2566  ส่งแบบค าขอที่งานบุคลากร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ตรวจสอบการมีสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ ได้ที่งาน
บุคลากร) 
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        6) แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นเดินทางออกนอกเขตจังหวัด 
ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งที่
งานบุคลากร 
        7) งานบุคลากร ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ให้เตรียมจัดท าแบบข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ประจ าปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงนี้ท ายังไม่ได้เนื่องจาก
รอตารางสอนจากกลุ่มวิชาการ ให้ส่งงานบุคลากรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (แบบข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA จะท าเป็นภาคเรียน ส่วนรายงาน PA  ท าเป็นปีงบประมาณ) 
        3.2.4 งานแผนงานและโครงการ แจ้งไปยังกลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ยังไม่ได้เบิกเงิน
ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ขอให้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2/2565 
                    

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
                 ๓.๓.1  มูลนิธิขามแก่นนคร จะจัดโครงการ วิ่งเดิน และตลาดนัดสุขภาพ รายได้จัดสรร ดังนี้ 
       - เข้ามูลนิธิขามแก่นนคร 
       - เข้าโรงเรียนขามแก่นนคร เพ่ือสมทบทุนในการพัฒนาหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
รายละเอียดของโครงการจะมีการประชุมในวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร 
     ๓.๓.๒  โรงเรียนขามแก่นนคร ประสบอุทกภัย วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๖๕  คือ ก าแพงด้านหลังโรงเรียนขามแก่นนคร พังเสียหายในแนวยาว  ๒๗  เมตร  ต้นไม้ใหญ่
และเสาไฟฟ้าล้มทับอาคารเรียนศิลปะ  ส่งผลให้โครงสร้างและหลังคาของอาคารเรียนศิลปะพังเสียหาย  
เบื้องต้นงานอ านวยการได้บันทึกข้อความเสนอและรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 ๓.๓.๓  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
       ๓.๔.๑  การเปิดประตูด้านหลังโรงเรียน และการเดินรถจักรยานยนต์ของนักเรียนใช้อ้อมด้าน
ธนาคารโรงเรียน 
                 ๓.๔.๒  การดูแลรักษาความสะอาดเวรประจ าวัน 
                 ๓.๔.๓  การก าหนดเวลามาเรียนของนักเรียน 
       ๓.๔.๔  การซ้อมแข่งขันกีฬาสี 
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 โรงเรียนได้รับการประสานจากหลวงพ่อสายทอง เรื่องการจัดท าผ้าป่าโรงเรียน   โดยผู้อ านวยการ
โรงเรียนจะน าคณะครูเดินทางไปที่วัดป่าห้วยกุ่ม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันอังคารที่  ๑๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 งานบุคลากร กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วม
ใจในการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบปรมาณ 2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565  
กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่นและประทับใจเป็นอย่างมาก 
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เลิกประชุมเวลา  ๑2.00 น.  
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                       (นางสุกัญญา  ช่างผัส) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  ครู 

                              ลงชือ่                                 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
                                     (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                             ต าแหน่ง  ครู 
                             
                    ลงชื่อ                                 
                                    (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
         

 


