รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๑๓ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๑๔ คน คือ
๑. นางนงเยาว์
พรหมทอง
๘. นายวิระวงค์
๒. นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย
๙. นางสาวสุนันทา
๓. นางนภธร
อัครธรสกุล
๑๐. นางญาณิศา
๔. นายวีระพล
จันทร์ศิลา
๑๑. นางอุไรวรรณ
๕. นายปราโมทย์
พูนปริญญา
๑๒. นายสุรพล
๖. นางสุภาณี
คงกระโทก
๑๓. นางสาวรัฐวรรณ
๗. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
๑๔. นายสุวัฒน์

หงส์คาเมือง
ปิยะศิลป์
เครือวรรณ
ภวสุริยกุล
ล้อเทียน
ดวงจันทร์
ดวงรัตน์

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
๑. แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังรายนามต่อไปนี้
๑.๑ นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ได้รับเครื่องราชประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
๑.๒ นางสาวสุวภี พรหมมีเนตร ได้รับเครื่องราชประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
๒. แสดงความเสียใจกับคุณแม่คาผาย แซ่โกว คุณแม่คุณครูวิไล ทองแท่งไทย ที่เสียชีวิต และโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมทาบุญเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนขามแก่นนคร
ได้รับมอบหมาย ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดนิทรรศการศิลปะ “๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์” ณ เวทีกลาง และลานหอศิลป์ ตลาดต้นตาล
จังหวัดขอนแก่น
๑.๒ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๒.๑ เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปี ๒๕๖๐ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ที่
รักษามาตรฐานต้นแบบ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
๑.๒.๒ เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ ดีเด่น
๑.๒.๓ รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันน้าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕

๒
๑.๓ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๓.๑ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่น
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปะจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๓.๒ นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อานวยการโรงเรียน ดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมสตาร์ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
๑.๓.๓ นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา รับโล่เกียรติ คุณ ผู้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันน้าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในวัน
อังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๓.๔ นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม ๙ ประการ เรื่อง เรียงร้อยไมตรี
ตามพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดโดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑.๓.๕ นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ นางนภธร อัครธรสกุล และนายนฤดลท์ ศรีแก้วทุม ได้รับ
เลือกเชิดชูเกียรติเป็นครูดีที่มีอุดมการณ์ และมีผลงานดีเด่นเพื่อศิษย์ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
๑.๓.๖ นายวีระพล จันทร์ศิลา และนางสุภาพร พิศฐาน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
กรุงเทพมหานคร
๑.๓.๗ นายปราโมทย์ พูนปริญญา และนายวีระพล จันทร์ศิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๓
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
๑.๓.๘ นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ เป็นผู้อุทิศตนด้วยกาลังกาย
กาลังปัญญา และแรงงาน ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
๑.๔ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๔.๑ นางสาวพักตร์วิภา กดไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ และนางสาวบุษกร มนตรีภักดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
๑.๔.๒ นางสาวสุนิสา แก้วขาว นางสาวนุชนาถ ชาเครือ และนางสาวรมย์ธีรา แสงแก้ว ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดั บชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศู นย์ ประชุ ม
ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
๑.๔.๓ เด็กหญิงลภัสชฎา พรมโยธา เด็กหญิงดวงฤทัย หลักคา และ เด็กหญิงภัทราพร บัณฑิตกุล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น

๓
ม. ๑ – ม. ๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ – ๓๑
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
๑.๕ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๕.๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีขามแก่น – สาธิต (มอดินแดง) ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๕.๒ กิจกรรมการสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬาโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๓ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๘ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานดอกแก้ว โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๔ กิจกรรมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ อนุสาวรีย์แห่งความเสียสละ หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร
๑.๕.๕ กิจกรรมวันสถาปนากรมทหารม้าที่ ๖ ครบรอบปีที่ ๓๔ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ กองบังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร
๑.๕.๖ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่าง
วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๗ กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในระหว่างวันที่
๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๕.๘ การติว O-NET ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๕.๙ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ในระหว่างวันที่ ๑๖–๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๕.๑๐ กิจกรรมการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี ผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๑๑ กิจกรรมร่วมขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๕.๑๒ กิจกรรมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ในโครงการโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันน้าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในวันอังคารที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๕.๑๓ การดาเนินงานการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทาให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๕.๑๔ กิจกรรมการจัดค่ายสะเต็มศึกษาบูรณาการนาโนเทคโนโลยี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๕ กิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธไมตรีกับณฑลทหารบกที่ ๒๓ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ สนามฟุตบอลค่ายศรีพัชรินทร
๑.๕.๑๖ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทาให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๕.๑๗ โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร

๔
๑.๕.๑๘ การสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๙ ขอบคุณคุณครูทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกัน ส่งผลให้ผู้อานวยการได้รับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับประเทศ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม -รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ ปฏิทินงานวิชาการ (ดังรายละเอียดแนบ) และขอบคุณคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๓.๑.๒ การสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถ้านักเรียนติด ๐ ๑ ตัว จะไม่ให้เลื่อนชั้น
(ดังรายละเอียดแนบ)
๓.๑.๓ การเรียนซ้ากรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามมติประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จะมีการเรียนซ้า
กรณีพิเศษ (ดังรายละเอียดแนบ)
๓.๑.๔ การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร จะมีการประชุมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องวิชาการ
๓.๑.๕ งานวัดผล ปฏิทินจัดทาผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๑) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันสุดท้ายของการบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค (คะแนน
หน่วยที่ ๑ และคะแนนสอบกลางภาค)
๒) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ บันทึกคะแนนหลังกลางภาค ประกอบด้วย
(๑) คะแนนรวมหน่วยที่เหลือ
(๒) คะแนนสอบปลายภาค
(๓) ผลการประเมินคุณลักษณะ ๘ ข้อ
(๔) ผลการประเมินการอ่าน ๕ ข้อ
(๕) ผลการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
๓) วันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ครูบันทึกผลการแก้ในโปรแกรม SGS
๔) วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ครูบันทึกผลการแก้ในโปรแกรม SGS
๕) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ปิดระบบการบันทึกคะแนน เพื่อประมวลผล
(๑) การจบหลักสูตร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
(๒) การเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, และ ๕
๓.๑.๖ การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทา SAR โรงเรียน ดาเนินการครั้ง ที่ ๑ ส่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรูปเล่มอยู่ระหว่างดาเนินการ
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ งานแผนงาน/โครงการ แจ้งการใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขามแก่นนคร
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี ๕ มาตรฐาน

๕
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ : ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีโครงการ ๕ โครงการ ๒๒ ตัวบ่งชี้ ๑๔๔ กิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะได้มี
การพิจารณาความเป็นไปได้ และจัดสรรงบประมาณในวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน เพื่อสรุปและนาเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร เพื่ออนุมัติให้ดาเนินกิจกรรม โครงการต่อไป
๓.๒.๒ งานประเมินผลและรายงาน แจ้งทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน สรุปเอกสาร ๓ เล่ม
๑. รายงานผลการดาเนินโครงการทุกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ เล่ม
๒. รายงานผลงานดีเด่น จานวน ๑ เล่ม
๓. แฟ้มสารสนเทศ จานวน ๑ แฟ้ม
เลื่อนกาหนดส่งเป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับรายงานการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๕๙
ตามแบบฟอร์มที่ครูกัญญาพร จันทรโสภณ แจกให้
๓.๒.๓ งานสารสนเทศ ดาเนินการ
๑) ยืนยันความมีตัวตนของนักเรียนในปัจจุบัน
๒) ประสานกับงานแนะแนวเพื่อส่งข้อมูลหลักฐานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายในวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๐
๓) ดาเนินการจัดทาเอกสารสารสนเทศโรงเรียนปี ๒๕๕๙
๔) เตรียมจัดทาข้อมูลการรับนักเรียนใหม่
๓.๒.๔ งานพัสดุ
๑) ความคืบหน้าของงานสิ่งปลูกสร้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
(๑) ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ห้างหุ้นส่วนจากัด สงวนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น วงเงิน ๓๖๓,๖๐๐ บาท สิ้นสุด
สัญญา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สร้างบริเวณหลังธนาคารโรงเรียน
- ได้ ส่ ง มอบงานงวดที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ เป็ น เงิ น จ านวน
๑๔๕,๔๔๐ บาท และค่าปรับส่งงานช้าอัตราร้อยละ ๑ คิดเป็นวันละ ๒๙๐.๘๘ บาท จานวน ๑๓ วัน
รวมเป็นเงิน ๓,๗๘๑.๔๔ บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๑๘,๑๖๐ บาท
(๒) ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- ห้างหุ้นส่วนจากัด ขอนแก่นการไฟฟ้า วงเงิน ๔๓๗,๕๘๒ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สร้างบริเวณหลังอาคาร ๕
- ดาเนินการใกล้เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ งวดที่ ๑ เป็นเงิน
๑๗๕,๐๓๒.๘๐ บาท งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๖๒,๕๔๙.๒๐ บาท

๖
(๓) ส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ห้างหุ้น ส่วนจากัด ขอนแก่นพรสุรัต น์ วงเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท สิ้ นสุดสัญ ญา
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สร้างบริเวณข้างห้องศิลปะ
- อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๗๑,๖๐๐ บาท ครบกาหนดส่งมอบงาน
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐ บาท
(๔) การก่อสร้างรั้วโรงเรียน (ใช้เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค)
- บริษัท ขอนคอนกรีต จากัด วงเงินในการก่อสร้าง ๑๕๑,๙๙๔ บาท สิ้นสุดสัญญา
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๗๕,๙๙๗ บาท อยู่ระหว่างรอเบิกเงินงวดที่ ๒
เป็นเงิน ๗๕,๙๙๗ บาท
๒) การใช้แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา และเอกสารการตรวจรับ พัสดุ
ครุภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ของโรงเรียนเพราะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓.๓ กลุ่มบุคลากร
๓.๓.๑ การส่งใบลาของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรที่ลาป่วย เมื่อมาปฏิบัติราชการแล้วยังไม่ส่ง
ใบลา ขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการส่งใบลาที่งานบุคลากรภายในสัปดาห์หน้า
๓.๓.๒ การรายงานการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรที่ไปราชการ
เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านรายงานการไปราชการ เมื่อเสนอผู้บริหารแล้วให้ส่งที่งาน
บุคลากรเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและตนเองต่อไป
๓.๓.๓ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากรจะแจก
แบบประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการประเมิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในสัปดาห์หน้า
๓.๓.๔ ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากรจะ
แจกแบบกรอกข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา โดยผ่านทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รวบรวมเก็บคืนงานบุคลากรภายในสัปดาห์หน้า
๓.๔ กลุ่มอานวยการ
๓.๔.๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เชิญชวนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมทาบุญตักบาตร
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนขามแก่นนคร เวลา ๐๗.๐๙ น. ที่ลานดอกแก้ว
๓.๔.๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เชิญชวนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ตรวจสุขภาพร่างกาย
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๕ กลุ่มกิจการนักเรียน
ขอบคุณกลุ่มกิจการนักเรียนและคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับ กิจกรรมของกลุ่มกิจการนักเรียน
เป็นอย่างดี ทาให้งานกลุ่มกิจการนักเรียนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร ผู้อานวยการขอความร่วมมือ
กับคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อขามแก่นนคร การแต่งกายใส่สูทสีดา

๗
๔.๒ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดังแนบรายละเอียด)
๔.๓ โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนมีนโยบายไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ไปทะเล ส่วนสถานที่จะไปยังไม่แน่นอน รอการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบ มอบให้คุณครูรพิธร เสนาไชย
สารวจบุคลากรที่จะไปว่ามีกี่คน และแผน ๒ จะพาครูที่เกษียณไปเที่ยว ประมาณต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐
๔.๔ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร
๔.๕ นโยบายผู้ อ านวยการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ จะขั บ เคลื่ อ นงานวิ ช าการ และพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนสะอาด และน่าอยู่
๔.๖ สหกรณ์โรงเรียนขามแก่นนคร มติในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินการสหกรณ์
โรงเรียนให้บุคคลภายนอกมาดาเนินการจาหน่ายสินค้า ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาที่จะจัดทาต่อไป
๔.๗ การประหยัดไฟฟ้าและน้า ผู้อานวยการขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร
ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ประหยัดไฟฟ้าและน้า เนื่องจากเป็นฤดูร้อน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
๕.๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเตรียมรับการประเมิน
๕.๒ คุณครูวิไลลักษณ์ ชูสกุล ขอความร่วมมือคุณครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ส่งภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนพดล สิงหศรี)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

