
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันเสาร์ที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๘๖ คน 
ผู้ไม่มาประชุม     ๒๗ คน   
เปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. แสดงความยินดีกับนายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณ 
เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราชการ ๒๕๖๐ จาก
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒. แสดงความยินดีกับนางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตามค าสั่งที่ ๑๓๕/๒๕๖๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 ๓. แสดงความยินดีกับนางสาวนุชรีพร จิราวัสน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
และแสดงความยินดีที่ได้สมาชิกใหม่ในครอบครัว 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ โรงเรียนได้ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนคือ  นายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท์  
ต าแหน่ง ครู วิชาเอกอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  
 ๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)   ส่งภายในวันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑  
 ๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) 
ส่งภายในวันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑  
 ๑.๔ การลงคะแนนนักเรียน   ขอให้คุณครูตรวจสอบให้ละเอียดก่อนลงคะแนนเพื่อความถูกต้องและรักษา
ผลประโยชน์ให้กับนักเรียน 
 ๑.๕ การแก้ ๐ ร มส นักเรียน  ควรมีหลักฐานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 ๑.๖ เวรยามรักษาการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน  ขอความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียน มาอยู่เวรตามค าสั่งอย่าง
เคร่งครัด มีปัญหาแจ้งฝ่ายบริหารโดยด่วน 
 ๑.๗ ตารางสอน  ครูที่เป็นหัวหน้างานควรจัดให้เหมาะสม  วิชาหลักควรจัดให้เรียนภาคเช้าช่วงบ่ายนักเรียนชอบหลับ 
 ๑.๘ การเตรียมตัวเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔ วันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
ในช่วงปิดภาคเรียนให้กลุ่มวิชาการและแผนงานและงบประมาณประสานกันในการท างาน 

 ๑.๙ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๙.๑ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครฯตามแนวทางไทยยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และจัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้



 
๒ 

ศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในสถานที่จริง  นักเรียน ๑๐ คน ครู ๑ คน  ในระหว่างวันที่ ๒  - 
๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ชายตารีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยค่าใช้จ่าย กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๑.๙.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิ ดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป .ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่น 
ระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการส่งประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป    
  ๑.๙.๓ โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกั นและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจ าปี ๒๕๕๙ 
  ๑.๙.๔ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะด าเนินการสมัคร ก.๑ ต่อไป  พืชศึกษาท่ีจะน ามาบูรณาการ คือ 
ต้นยางเหียง ต้นเบญจรงค์  และ ยางนา โดยท า MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
 ๑.๑๐ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 ๑.๑๐.๑ นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่ เกียรติคุณ เป็น
ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราชการ ๒๕๖๐ จากสภา
ผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 ๑.๑๐.๒ นายปราโมทย์  พูนปริญญา และ นายวีระพล  จันทร์ศิลา  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม .๑ – ม.๓
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ๑.๑๐.๓ นายวีระพล  จันทร์ศิลา และนางรัตติกาล  ขวาค า ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม .๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑.๑๐.๔ นายนิกร  สีกวนชา และนางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ระดับชั้นไม่ก าหนดช่วงชั้น  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑.๑๐.๕ ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล และนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลที่ ๑ 
ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ในงานครบรอบ ๒ ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  ๑.๑๐.๖ ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล และนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้สอน นักเรียน ผ่านการทดสอบ
การแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์รุ่นที่ ๔ ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ  สู่ค่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  ๑.๑๐.๗ นายเสวท  ศรีสารคาม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่
เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราชการ ๒๕๖๐ จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  วันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 ๑.๑๑ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๑๑.๑ นางสาวเกศฎาภรณ์ แสงวงศ์  นางสาวนัฐลดา  สุจริต  และ นางสาวสุดารัตน์  โคตรหลักค า 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม .๑ – ม.๓ 



 
๓ 

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาข้ันพื้นฐาน 
ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
  ๑.๑๑.๒ นางสาวฐิติวรดา  เผื่อนดา  นางสาวจีระนาถ  ศรีตาแสง  และ นางสาวกันตนา  เชี่ยวชาญ  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม .๔ – ม.๖ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
  ๑.๑๑.๓ นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน  และนางสาวณัฐรินีย์  ศิริกาญจน์  ได้รั บรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น          
ไม่ก าหนดช่วงชั้น เนื่องใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
  ๑.๑๑.๔ นางสาวรัตติกาล  นาหนองค้า ได้รับรางวัลที่ ๑ ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา  ในงานครบรอบ ๒ ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๑.๑๑.๕ นางสาวรวินันท์  ลมงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ได้ผ่านการทดสอบการแสดง (Audition) ด้าน
ทัศนศิลป์รุ่นที่ ๔ ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ  สู่ค่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม - 
๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 ๑.๑๒ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑.๑๒.๑ กิจกรรมค่ายนาโนเทคโนโลยีและค่ายสะเต็มศึกษา  ในระหว่างวันที่  ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๑๒.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ๑.๑๒.๓ การสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
 ๑.๑๒.๔ การทดสอบโดยใช้ข้อสอบ กลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ในการสอบปลายภาคเรียนที่  ๒       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ๑.๑๒.๕ พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๑๒.๖ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ /โครงการและจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนขา มแก่นนคร  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่  ๗-๘ มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ คลองทรายรีสอร์ท  เขาใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา 

 ๑.๑๒.๗ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ในระหว่างวันที่  ๕-๙  
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๑๒.๘ การด าเนินงานท าบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขามแก่นนคร ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑       
ณ  ลานดอกแก้ว  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๑๒ .๙ การด าเนินการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูที่ไม่ใช่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๑๒.๑๐ การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๑๒.๑๑ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ 

 ๑.๑๒.๑๒ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ รอบท่ี ๒ 
 
 



 
๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องประชุมร่มมะขาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ              
พระชนมพรรษา  อาคาร ๕  ซ่ึงได้ลงเว็บไซตโ์รงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  มติที่
ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ การจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  
มอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรตามประกาศและค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ ๑๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา สตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๐ )  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ แจ้งให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดท าหลักสูตรใหม่ให้ด าเนินการส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ๓.๑.๒ การน านโยบายการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๑) การนิเทศการเรียนการสอน  จะประเมินเดือนละ ๑ ครั้ง และจะแต่งตั้งบุคลากรอยู่ประจ า
ตามอาคารต่างๆ อีกครั้ง 
 ๒) การดูแลการเรียนการสอนตามอาคารต่างๆ รวมถึงกิจกรรมภาคสนาม มอบให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและสุขศึกษา ดูแลภาคสนาม  
  ๓.๑.๓ การจัดตารางคาบ ๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  
   -  วันจันทร์ ประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   -  วันอังคาร ประชุม PLC กลุ่มงาน 
   -  วันพุธ ประชุม PLC กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   -  วันพฤหัสบดี ประชุม PLC ระดับชั้น 
   -  วันศุกร์ ประชุม PLC คณะสี 
 ๓.๑.๔ ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
(คน) 

สถาบัน หมายเหตุ 

๑ ภาษาไทย ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔  คน 
๒ คณิตศาสตร์ ๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๓  คน 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔  คน 
๔ การงานอาชีพฯ/คอมพิวเตอร์ ๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๓  คน 

๕ 
วิทยาศาสตร์ 
- เคมี (ม.๔และม.๕) 
- ฟิสิกส์ (ม.๔) 

 
๒ 
๑ 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

๓  คน 
 
 



 
๕ 

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ต่อ) 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
(คน) 

สถาบัน หมายเหตุ 

๖ 

ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจีน 

 
๖ 
๓ 
๒ 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

๑๑  คน 
๗ ศิลปะ ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒  คน 
๘ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ๔  คน 

รวม ๓๔  คน  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓.๑.๕ การจบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  - ม.๓ นักเรียนทั้งหมด   จ านวน  ๒๘๑  คน จบหลักสูตร  จ านวน  ๒๒๒  คน 
  - ม.๖ นักเรียนทั้งหมด   จ านวน  ๒๕๘  คน จบหลักสูตร  จ านวน  ๒๒๕  คน  
๓.๑.๖ ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖       
ดังรายละเอียดแนบ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑ งานแผนงานและโครงการ 
 ๑) แจ้งกลุ่มงาน /งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ที่ยังไม่ส่งสรุปโครงการ /โครงการดีเด่นสารสนเทศ 
โปรดด าเนินการโดยเร่งด่วน  
 ๒) แจ้งไปยังกลุ่มงาน /งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ส่งไฟล์โครงการที่ได้รับการแจ้งยอดใหม่แล้ว   
ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๓) ก าหนดการเดินทาง ไปศึกษาดูงาน วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ออกเดินทางวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขึ้นรถเวลา ๐๓.๓๐ น. ล้อหมุนเวลา ๐๔.๐๐ น. (ผู้ติดตาม ๒,๑๐๐ บาท) 
 ๔ ) แจ้งยอดเงินสรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติ ปี ๒๕๖๑ ตามหลักฐานที่แนบ ที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนค ร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑        
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของโรงเรียนขามแก่นนครแล้ว เห็นชอบในการแบ่ง
สัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
         ค่าสาธารณูปโภค                            เป็นเงิน              ๒,๕๐๐,๐๐๐     บาท 
         ค่ายานพาหนะ                               เป็นเงิน                ๔๐๐,๐๐๐      บาท 
         ค่าใช้สอย(พัฒนาครู นักเรียน)             เป็นเงิน                ๔๐๐,๐๐๐      บาท 
         วิชาการและงานอ่ืนๆ                       เป็นเงิน              ๑,๔๕๗,๗๐๐     บาท 
         บริหารทั่วไปและอาคารสถานที่           เป็นเงิน                ๒๘๗,๘๕๐      บาท 
         ส ารองจ่าย                                   เป็นเงิน                ๒๔๒,๙๕๐       บาท 
                     งบประมาณท้ังสิ้น  เป็นเงิน  ๕,๗๒๙,๕๐๐    บาท 
เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได ้
 



 
๖ 

 
 ๓.๒.๒ งานพัสดุ 
  ๑) การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ งานพัสดุ โดย (นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ) จะ
จัดหาวัสดุจ าเป็นที่ต้องใช้มาไว้ให้ตอนเปิดภาคเรียน และหลังจากนั้นให้ทางกลุ่มงาน /กลุ่มสาระ การเรียนรู้    
สั่งพัสดุได้ ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน (รับแบบฟอร์มการสั่งพัสดุได้ที่ งานพัสดุ) 
  ๒) ขั้นตอนการด าเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ- ครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงก ารคลัง ว่าด้วย 
การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามแบบฟอร์มรายละเอียดดังแนบ) 
 ๓.๒.๓ งานบุคลากร 
  ๑) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายชื่อ
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://traiming.obec.go.th (มีทั้งหมด ๑๒๖ หลักสูตร) 
  ๒) การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย   
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม มี ๑๑ ประเภท  
  ๓) การเสนอหรือจัดส่งใบลากิจ ดังนี้ 
   -  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
   -  ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ 
   -  ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มี
อ านาจอนุญ าตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้ว       
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
ทราบทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  ๔) อ านาจการอนุญาตการลา 
   ผู้อ านวย การสถานศึกษา ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันท าการ ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่ง       
ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ นอกเหนือจากนี้เป็นอ านาจ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เกณฑ์การลาบ่อยครั้ง ปฏิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน ๖ ครั้ง 
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ ปฏิบัติงานโรงเรียน สายเกิน ๘ ครั้ง 
         ข้อพึงระวัง  ลาเกิน (ลาบ่อยครั้ง ) จ านวนครั้งที่ก าหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน 
๑๕ วัน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ 
วันท าการ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๓.๒.๔ การยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตนเอง  หมดเขตวันที่ ๖  เมษายน ๒๕๖๑ นอกนั้นไปยื่นที่สรรพากร 
 ๓.๒.๕ การประเมินอัตราจ้างมี ๘ คน บรรยากาศด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓.๒.๖ การเปลี่ยนหลอดไฟ LED หลอดยาวเรียบร้อย ส่วนหลอดสั้นอยู่ในระหว่างด าเนินการ มอบให้
นายวัชระ  แก้วมีศรี ซึ่งไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้าง 
 ๓.๒.๗ การจัดซื้อหนังสือเรียน โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 
อยู่ในระหว่างพัสดุด าเนินการ 

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๓.๑ การรับซื้อขยะด้วย ๓Rs ตามประกาศของโรงเรียนขามแก่นนคร  กลุ่มอ านวยการขอความ
ร่วมมือกับบุคลากรทุกท่าน ประชาสัมพันธ์นักเรียนให้ช่วยกันและน าไปจ าหน่ายที่ธนาคารคนรักขามแก่น  
รายละเอียดดังแนบ 

https://traiming.obec.go.th/


 
๗ 

  ๓.๓.๒ งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ขอความร่วมมือกับบุคลากรทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือขามแก่นนครให้สะอาดปราศจากขยะเป็นโรงเรียนน่าอยู่น่ามองและร่มรื่น เกณฑ์การประเมิน
ห้องน่าเรียน เขตน่ามอง ดังละเอียดแนบ 
  ๓.๓.๓ วันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ งานชุมชนสัมพันธ์ ขอความร่วมมือร่วม ท าบุญที่วัดป่ารัตนมงคล
เพ่ือฉลองเจดีย์  และขอความร่วมมือกับงานปฏิคมโรงเรียนช่วยเสริฟน้ าชา กาแฟ กับแขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธี  

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๔.๑ เวรรักษาการณ์ช่วงปิดภาคเรียน  ขอความร่วมมือคุณครูที่มีหน้าที่ตามค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็ง      

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
       -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ แจ้งแผนการรับนักเรียน ม.๑ จ านวน ๑๐ ห้อง ม.๔ จ านวน ๘ ห้อง 
 ๕.๒ เรียนเชิญคุณครูที่ว่างจากภารกิจร่วมฟังสวดอภิธรรมคุณแม่คุณครูนงพร  โสใหญ่ อดีตครู
โรงเรียนขามแก่นนคร ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

ปิดการประชุม ๑๗.๔๕ น. 
 
   
  ลงชื่อ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ)์ 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 

 ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 
                                           ลงชื่อ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 


