
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ 

วันพุธที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๙.๐๐ น. 
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  Google Meet 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม ๘๙  คน 
ผู้ไม่มาประชุม     ๓  คน   
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.0๐ น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระก่อนการประชุม 
    ๑. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น น าเสนอแนวทางการจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ การจัดท าหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนนั้น บริษัทจะด าเนินการให้ทั้งหมด  โดยนักเรียนที่สนใจจะเรียนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
ต้องมีอุปกรณ์ iPad ทุกคน ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
    ๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทุกคน   
 ๓. ให้คณะครูทุกคนเริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของ
ทางจังหวัดขอนแก่น 
 ๔. ขอความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรที่อยู่บ้านพักครู ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ร่วมกัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสร้างโรงอาหาร 101 ล.27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) และ
มีบุคคลภายนอกเข้าออกตลอดเวลา 
 ๕. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร  ถ้ามีจุดช ารุดให้แจ้งกลุ่มอ านวยการ  เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 ๖. ฝ่ายอ านวยการแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมที่โดม ให้ใช้ห้องน้ าหลังอาคาร ๔  และสถานที่จอดรถนักเรียน 
จะด าเนินการปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน     

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
  ๑.๑ ขอให้คณะครูทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบการวัดและประเมินผล  โดยก่อนการพิจารณาตัดสิน
ผลการเรียน  ๐ , ร , มส  ใหค้รูผู้สอนจัดท า  - รายงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 
         - ปรึกษาและรายงานครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
         - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานส่งที่หัวหน้าวิชาการ 
          ๑.๒ ขอให้คณะครูทุกท่านก าชับนักเรียน เรื่องการรักษาสุขภาพและสุขอนามัย ในสถานการณ์ที่       
โควิด-๑๙ ระบาด โดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และล้างมือบ่อยๆ 
มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๔          

 



 
๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 สืบเนื่องจากการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ๓.๑ เรื่องงานนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓.๑.๑ เรื่องการป้องกันโรคโควิด-๑๙  รัฐมนตรีมีนโยบายว่าจะต้องให้ครูทุกคนได้ฉีดวัคซีนก่อนเปิด  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 ๓.๑.๒ เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย  นักเรียน  ครู และผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อทุกคน
ต้องมีความปลอดภัยเมื่ออยู่โรงเรียน 
 ๓.๑.๓ การเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ครูและนักเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย   
ทุกคน และก่อนเข้าโรงเรียนให้มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์หรือ    
อ่างล้างมือตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน และในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนในวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ได้นั้น    
ให้ครูผู้สอนเตรียมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไว้อย่างน้อย  ๑ – ๒  สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๓.๑.๔ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  - ศึกษาแผนปฏิบัติการปี  ๒๕๖๔  โดยให้แต่ละฝ่ายประชุมด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ 
  - การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปี  ๒๕๖๔  ซึ่งมี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตามโครงสร้างหลักสูตร คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  - การบริหารงานตามโครงสร้าง ซึ่งท่านผู้อ านวยการจะออกค าสั่งเพ่ิมเติมให้หัวหน้ากลุ่มงาน       
ทั้ง ๔ กลุ่มงานบริหารจัดการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ การจัดหารายได้สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  โดยจัดท าแก้วที่ระลึก เพ่ือจ าหน่ายและเป็นของ     
ที่ระลึก ราคาโหลละ  ๓๕๐  บาท 
 ๔.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ด าเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ ใน
ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งจะด าเนินการแจ้งค าสั่งให้ทราบต่อไป 
 ๔.๓ กลุ่มวิชาการ ด าเนินการ 
  - สอบรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
  - สอบรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
โดยจัดสอบห้องละ  ๒๐  คน  สถานที่  อาคาร  ๕ 
   - มอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
  - มอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
สถานที่  ห้องประชุมร่มมะขาม 
 
 
 



 
๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
           ๕.๑ ให้คณะครูทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด 
 ๕.๒ ขอบคุณ คุณครฉูัททันต์ วิโย วาดรูปบริเวณหน้าอาคาร ๒ เรียบร้อยแล้ว และให้กลุ่มอ านวยการ
ด าเนินการปูหญ้าเทียมบริเวณด้านหน้าโรงเรียน 
 ๕.๓ ให้คณะครูทุกท่านประชาสัมพันธ์จ าหน่ายโบว์ติดผมให้กับนักเรียน ในราคาชิ้นละ  ๒๐  บาท 
 ๕.๔ มอบหมายให้กลุ่มอ านวยการเตรียมมุงหลังคาเรือนเพาะช า เพ่ือเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๔ 

เลิกประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น.  

 

  ลงชื่อ                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                   (นางสุกัญญา  ช่างผัส) 
                             ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                               หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
                                   (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                            ต าแหน่ง  คร ู
 
 
  ลงชื่อ                          ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                                   (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 


