รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๐๘ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๓ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. แสดงความยินดีกับคุณครูลักษเดือน สนทอง เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นใน
โครงการวัน แม่ แห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลั ย
วิทยาเขตอีสาน
๒. แสดงความยินดีกับนายสินธุวา โสภะสุนทร เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญการ
๓. แสดงความยินดีกับนายกรินทร์ ทองธวัช เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๔. แสดงความยินดีกับนางสุมนา มิ่งขวัญ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๕. แสดงความยินดีกับนางสุภาพ หมื่นพรม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ จากมติในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่องการตั้งชื่อห้องประชุมอาคาร ๕ ดังนี้
๑.๑.๑ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕ ห้องประชุม ๑ เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม “ร่มมะขาม”
๑.๑.๒ ห้องประชุม ๒ เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม “งามเบญจรงค์”
๑.๑.๓ ห้องประชุม ๓ เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม “พงศ์ยางเหียง”
๑.๒ การมอบอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๒.๑ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของตนเองภายในราชอาณาจักร เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบเดือนละหนึ่งครั้ง
๑.๒.๒ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกตาแหน่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปราชการภายใน
ราชอาณาจักร
๑.๒.๓ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ไปราชการภายนอกจั ง หวั ด หรือ นอกเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กรณี เขตพื้ น ที่
การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
๑.๒.๔ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเองภายใน
จังหวัดหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษากรณี เขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจัง หวัดแล้วแต่
กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเดือนละหนึ่งครั้ง

๒
๑.๒.๕ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตาแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในราชอาณาจักร เมื่อกลับมาให้รายงาน
ผู้อานวยการภายใน ๗ วัน
๑.๓ แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ ผู้อานวยการฝากให้คุณครู
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต ๒๕ ที่ ๕๐๑ /๒๕๖๐ เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนิ นงานศิ ลปหั ตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งโรงเรียน
ขามแก่นนคร ดังรายละเอียดแนบ ผู้อานวยการฝากให้คณะกรรมการตามคาสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อ
ประโยชน์ต่อทางราชการ
๑.๕ ตัวอย่างรายงานโครงการและกิจกรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมเมื่อโครงการและกิจกรรมดาเนินการเสร็จเรียบร้อยให้สรุปโครงการหรือกิจกรรมตาม
ตัวอย่างที่แนบ และสามารถไปดาวโหลดไฟน์ได้ที่เว็บต์ไซต์โรงเรียน
๑.๖ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๖.๑ ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดาริ
โดยโรงเรียนขามแก่นนคร พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑.๖.๒ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ระดับ ดี เด่ น สาขาป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานศึกษา
ประเภทสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๗ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๗.๑ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ระดับ ดีเด่น สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๗.๒ นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ ระดับ ดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๘ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๘.๑ งานกฐินสามัคคี ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๒ งานกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่ารัตนมงคล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๓ วันศรีพัชรินทร ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายศรีพัชรินทร อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๔ งานกฐินสามัคคี ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าสุนทรวนาราม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๕ วันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๖ งานกฐินสามัคคี ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าพูสันติธรรม อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๗ กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จานวน ๑๓๒ คน ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานหอพระโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๘.๘ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่าง
วันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๘.๙ กิ จ กรรม “วันสมเด็ จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร

๓
๑.๘.๑๐ คณะทางานเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”
ในระหว่างวัน ที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ – ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ณ ศูน ย์เครือ ข่ายการเรีย นรู้เพื่ อภู มิ ภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาบลซาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๑.๘.๑๑ กิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑.๘.๑๒ กิจกรรมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑
– ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๘.๑๓ การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี และการประชุ มผู้ ปกครองในชั้นเรี ยน (Classroom Meeting)
ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนขามแก่นนคร ขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นและคณะทางานกิจกรรมดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ฝากให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก่อนจะนานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันให้ทาหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครองให้เรียบร้อยค่อยนานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑.๘.๑๔ กิ จกรรมบริจาคโลหิ ต ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึก ษา ๒๕๖๐ ในวัน ที่ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๘.๑๕ กิจกรรม “สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระว่างวันที่ ๔ – ๘
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคาร ๓ และบริเวณลานหอพระ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๑ ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑ การประเมิ น OBECQA คุ ณ ครูวิ ไ ลลั ก ษณ์ ชู ส กุ ล น าเสนอการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ให้ทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ได้แก่
๑. การนาองค์กรเข้มแข็งโดยผู้นาทุกระดับ
๒. กลยุทธ์เฉียบคมส่งผลตอบวิสัยทัศน์
๓. ฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ทางานเป็นระบบบนฐานการจัดการความรู้
๕. บุคลากรมีคุณภาพ รักและผูกพันกับโรงเรียน
๖. กระบวนการทางานทุกระบบมีประสิทธิภาพ
๗. เกิดผลลัพธ์ครอบคลุมทุกมิติของโรงเรียน
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) คือ ภาพรวมของโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ
บริหารจัดการตลอดจนความท้าทายสาคัญที่โรงเรียนเผชิญอยู่
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ประกอบด้วย
ลักษณะองค์กร ประกอบด้วย
๑. สภาพแวดล้อมขององค์กร

๔
๒. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
สภาวการณ์ขององค์กร ประกอบด้วย
๑. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
๒. บริบทเชิงกลยุทธ์
๓. ระบบปรับปรุงผลการดาเนินการ
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ต้องปรับให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สื่อสารให้ผู้บริหาร
ทุกคนทราบ ยึดถือบริบทและโจทย์เดียวกันในการบริหาร ประกอบด้วย ๗ หมวดคือ
หมวด ๑ การนาองค์กร (Leadership)
การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง ประกอบด้วย ๑.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ๒. การสื่อสารและผลการ
ดาเนินการของโรงเรียน
การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ๑. การกากับดูแลโรงเรียน ๒. การประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ มีจริยธรรม ๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดทากลยุทธ์ ประกอบด้วย ๑. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ ๒. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การน ากลยุ ท ธ์ ไปปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย ๑. การจัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและการถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ
๒. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
หมวด ๓ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๑. การรับฟังเสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียน
ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การวั ด วิ เคราะห์ และปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การ ประกอบด้ ว ย ๑. การวั ด ผลการด าเนิ น การ
๒. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ ๓. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
การจัดการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๑. ความรู้ขององค์กร ๒. ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๕ บุคลากร
สภาพแวดล้อมของบุคลากร ประกอบด้วย ๑. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ๒. บรรยากาศ
การทางานของบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย ๑. ความผูกพัน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๒. การพัฒนาบุคลการและผู้นา
หมวด ๖ การปฏิบัติการ
กระบวนการทางาน ประกอบด้วย ๑. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ ๒. การจัดการกระบวนการ
๓. การจัดการนวัตกรรม
ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก าร ประกอบด้ วย ๑. ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลของกระบวนการ
๒. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ๓. การเตรียมความพร้อมความปลอดภัย/ภาวะฉุกเฉิน
หมวด ๗ ผลลัพธ์ ประกอบด้วย

๕
๗.๑ ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๗.๒ ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗.๓ ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
๗.๕ ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
กระบวนการทางาน (Work Process)
กระบวนการทางานที่สาคัญของโรงเรียนมี ๙ กระบวนการคือ
๑. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๓. กระบวนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
๔. กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครู
๖. กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
๗. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
๘. กระบวนการสร้างเครือข่าย
๙. กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ข้อ กาหนดที่ สาคัญ ของกระบวนการ ได้แก่ บริหารจัดการตามเกณฑ์ คุณภาพ OBECQA ขับเคลื่อนกระบวนการ
ทางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดาเนินการระบบดูช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ระบบการทางาน (WORK SYSTEM) ระบบการทางานของโรงเรียนขามแก่นนคร มี ๒ ระบบคือ
๑. ระบบหลัก (ระบบการเรียนการสอน)
๒. ระบบสนับสนุน
ระบบการทางาน (WORK SYSTEM)
ระบบการเรียนการสอน (ระบบหลัก) ประกอบด้วย
๑. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๓. กระบวนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
๔. กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครู
ระบบสนับสนุน ประกอบด้วย
๑. กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
๒. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
๓. กระบวนการสร้างเครือข่าย
๔. กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

๖
นวัตกรรมองค์กร

หลักฐานที่ครูจะต้องช่วยกัน คือ
๑. หลักสูตรรายบุคคล ๑ รายวิชา
๒. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิพอเพียง
๓. ID-Plan ปีการศึกษา 2557 – 2559
๔. SAR ปีการศึกษา 2557 - 2559
ผู้อานวยการขอบคุณคุณครูวิไลลักษณ์ ชูสกุล ที่ให้ความรู้ในเรื่อง OBECQA ในครั้งนี้
๓.๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จากมติการ
ประชุมกลุ่มวิชาการ ตั้งไว้ ๒.๕ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ผู้อานวยการฝากให้หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้าระดับ และข้าราชการครูทุกท่านขับเคลื่อนช่วยกันเพื่อขามแก่นนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ให้เขียนโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ลงนักเรียนเท่านั้น นอกนั้นพัสดุโรงเรียนจะดาเนินการ
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ -ไม่มี๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ขอบคุณใน
การบริจาคโลหิต ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต มีรายละเอียด ดังนี้
๑) ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๖๔ ราย
- ปริมาณโลหิต จานวน ๘๒,๔๐๐ ซี.ซี.
- ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จานวน ๖๒ ราย
- ผู้บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน ๓๔ ราย
ผู้อานวยการขอบคุณคณะทางานและคุณครูที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

๗
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน -ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดทาผ้าป่าการศึกษาเพื่อสบทบทุนการสร้ างโดมอเนกประสงค์ ขอให้
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งอย่างเข้มแข็งเพื่อขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ คุณครูวยุรี วงศ์สมศรี ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน
ที่ไปร่วมสวดพระอภิ ธรรม และฌาปนกิจศพคุ ณพ่อประพล วงศ์สมศรี ในวันเสาร์ – พุธที่ ๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ เมรุวัดหนองแวง พระอารามหลวง ถนนกลางเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปิดการประชุม ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

