รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๒๘ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๗ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชานาญการ เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ดังนี้
๑.๑ นายอดิเทพ พลบารุง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๒ นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามั ธยมศึ กษา ๒๕ จะดาเนิ นการอบรมโครงการ “ส่ ง เสริ มคุ ณธรรม
จริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ในวั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุ ม โรงเรี ย น
นครขอนแก่น อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินโครงการคุณธรรมที่ถูกต้อง รู้จักการเลือกประเด็นปัญหาที่นักเรียนให้ความสนใจ และ
ความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติจริง กลุ่มเป้าหมายครู ทุก
โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน มอบให้คุณครูกฤษณา วรรณทิพย์ เข้าร่วมอบรม ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ วันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิ จ การนั ก เรี ย นก าหนดจั ด งานชุ ม นุ ม ยุ ว กาชาดทั่ ว ประเทศ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มอบให้คุณครูสุ
ภาณี คงกระโทก นายุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๑ คน ๓/๓ ๖ คน และ ๓/๔ ๑ คน รวม ๘ คน
เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ สานักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการ
ส่งเสริมยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม โรงเรียนที่มีความสนใจให้จัดทาโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโดยส่งเอกสารโครงการไปที่ สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ๓๑๙ อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมเพื่อปรึกษาหารือว่าจะส่งโครงการหรือไม่
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ขอนแก่ น ก าหนดจั ด โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเชิญ ชวนลูกเสือ
เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้บาเพ็ญ ประโยชน์และ ลูกเสือชาวบ้า น
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รวมพลัง แสดงความจงรักภักดี และแสดงความสามัคคีด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและ
กิจ กรรมบ าเพ็ญ ประโยชน์ ในวั นที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกี ฬากลางจั ง หวั ด
ขอนแก่น โดยให้ส่ งแบบตอบรั บเข้าร่ วมงานไปที่สานักงานศึกษาธิ การจัง หวัด ขอนแก่ น ภายในวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบให้กลุ่มอานวยการดาเนินการส่งแบบตอบรับให้ทันเวลา ที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กาหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิริยิ่งรามกีรติ
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจาปี ๒๕๖๒ ไว้สาหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เหรียญสดุดีชั้นที่หนึ่ง และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติในการประกอบคุณความดี และให้ผู้ที่มีความประสงค์เสนอขอเหรียญส่ง ผลงานไปที่สานักงาน
ลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (สพป.ขอนแก่น เขต ๑) ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหากพ้นกาหนดถือว่า
สละสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์ไปยังคุณครูทุกท่านที่มีความสนใจส่งผลงานได้ ที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แจ้งทางรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๑๓๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
๑.๖.๑ ให้สถานศึกษาจัดทาแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุ
๑.๖.๒ กรณี เ กิ ด เหตุ ใ นช่ ว งเวลาที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของสถานศึ ก ษา ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ต้ อ งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นโดยทันที
๑.๖.๓ สังเกตอาการนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ อย่างน้อย ๑ เดือน
๑.๗ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพนักเรียน
๑.๗.๑ ดูแลควบคุมมิให้มีการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
๑.๗.๒ ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ทาร้าย รังแกกัน
๑.๗.๓ ควบคุมดู แลมิใ ห้มีก ารพกพาอาวุธ สื่ อลามก สิ่ ง ผิดกฎหมาย วัต ถุอัน ตราย และสารเสพติ ด
ทุกชนิดเข้าไปในสถานศึกษา
๑.๗.๔ พัฒนาปรับปรุงและควบคุมพื้นที่จุดเสี่ยงในสถานศึกษา
๑.๗.๕ ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกถือวิสาสะบุกเข้าไปในโรงเรียน และจัดระบบการรับ – ส่งนักเรียน
ผู้อานวยการฝากคุณครูทุกท่านดูแลนักเรียนให้ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรง
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๘ การเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริ หารจัด การ โดยการน า Digital Technology มาใช้ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีความประสงค์
ทราบข้อมูลด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด โดยการนา Digital Technology มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนที่มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขึ้นใช้เองเพื่ อการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริการงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปหรือด้านอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากโปรแกรมระบบต่อไปนี้
๑.๘.๑ Data Management Center (DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
๑.๘.๒ Conditional Cash-transfer (CCT) การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
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๑.๘.๓ Secondary Grading System (SGS) โปรแกรมทะเบียน – วัดผล ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับ
โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑.๘.๔ Amss++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบให้กลุ่มแผนงานและงบประมาณและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการให้เรียบร้อยตามปฏิทิน และ
รายงานผู้บริหารให้ทราบทุกขั้นตอน ที่ประชุม รับทราบ
๑.๙ การเร่งรัดติดตามการเบิกเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ ได้ แ จ้ ง หนั ง สื อ การโอนเปลี่ ย นแปลงการจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร เร่งดาเนินการและส่งเอกสารขอเบิกเงินโดยเร็ว ภายใน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากติดขัดประการใด โปรดแจ้งทางไลน์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หรือ โทรศัพท์ ๐๙๒-๑๓๙-๘๔๘๘ มอบให้กลุ่มแผนงานและงบประมาณติดตามและทาเรื่องเบิกเงินให้ทัน
ภายในที่กาหนด ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อ
๑.๑๐.๑ ให้เด็กพิการเรียนร่วมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่ง อานวยความสะดวก เพื่อเข้าถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้
๑.๑๐.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนจัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกั บ สภาพความพิ ก ารในแต่ ละประเภท โรงเรี ย นขามแก่ น นคร มี นั ก เรี ย นเรี ย นรวม ๕ คน ได้
งบประมาณจัดสรร ๒,๕๐๐ บาท ขอให้ครูที่รับผิดชอบรีบดาเนินการโดยด่วน ถ้ามีปัญ หาติดต่อ หมายเลข
โทรทั ศน์ เ จ้า หน้ าที่ นางสาวเย็น จิต ทองคามี โทร. ๐๙๔-๒๙๑-๓๘๙๑ หากเป็น การซื้อ พัส ดุ เจ้า หน้ า ที่
นางสาวญาธิมา นามปัญญา โทร ๐๘๙-๔๒๒-๑๑๙๙ มอบให้คุณครูสุรภัสสรา โสใหญ่ และคุณครูกรรณิการ์
ทองยศ ดาเนินการให้เรียบร้อย
๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้การเงินดาเนินการทาเรื่องเบิก
เงินภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวเย็นจิต ทองคามี โทร. ๐๙๔-๒๙๑-๓๘๙๑
(รายละเอียดดัง แนบหน้ า ๔๗) มอบให้คุณครู เวียงชั ย อติรั ตนวงษ์ หัวหน้ ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ
ดาเนินการเบิกเงินภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม รับทราบ
๑.๑๒ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้บ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มอบให้หัวหน้าพัสดุโรงเรียนตรวจสอบและรายงานให้ทันเวลาที่กาหนด
๑.๑๓ ตามหนังสื อ สานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต ๒๕ ที่ ศธ ๐๔๒๕๕/๒๔๕๖ เรื่อ ง
ขอเชิญอบรมเรื่องการขอรับเงินบาเหน็จ บานาญ บาเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) ที่
เกษียณอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้กาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการ ในวันที่ ๑๒ และ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เนื่องจากมีปัญหาบางประการไม่สามารถดาเนินการได้ จึงเลื่อนไปเป็นวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ส่วนสถานที่คงเดิม ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา โทร. ๐๘๓-๑๕๐-๑๗๙๙ แจ้งให้ครูที่จะ
เกษีย ณอายุ ราชการประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปประชุ มโดยพร้ อมเพรี ย งกั น ครู เกษี ยณทั้ ง ๑๔ คน
รับทราบ
๑.๑๔ สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๒๕ แจ้ง ปฏิทินการจั ดทาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้โรงเรียนดาเนินการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ข้อมูลครู
(EMIS) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลของสานักนโยบาย

๔
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด (ดังแนบรายละเอียดหน้า ๔๘ – ๔๙)
๑.๑๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
สภาพความเสียหาย ให้คาแนะนากากับทางโรงเรียนเพื่อจัดทาประมาณราคาพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อย จานวน ๑๕ โรงเรียน ๑ ใน ๑๕ คือ มีโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๖ การรายงานข้อมูลในระบบของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ให้โรงเรียนรายงานในระบบ e-budget และ e-MES ดังนี้
๑.๑๖.๑ การรายงานในระบบ e-budget ที่โรงเรียนดาเนินการมี ๓ รายการคือ
๑) รายงานค่าสาธารณูปโภค (ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน)
๒) รายงานงบลงทุน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม)
๓) รายงานระบบบัญชี (การบริหารงบฯ ของโรงเรียน) การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึ กษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้ง ที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดังแนบรายละเอียดหน้า ๕๐)
๑.๑๖.๒ การรายงานในระบบ e-MES
๑) การติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ขอให้ครูที่รับผิดชอบงานในระบบ e-MES ดาเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น ชื่อ – สกุล ผู้อานวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ผู้อานวยการโรงเรียน ข้อมูลจานวนนักเรียน เป็นต้น (ในการนี้ระบบ e-MES ปิดระบบให้รายงานหัวข้อ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแล้ว แต่สารมารถเข้าไปแก้ไขในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียนได้)
๑.๑๗ สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้กาหนดจัดงานมุทิตาจิตสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จานวน ๒๐๑ คน ในวันศุกร์ที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติในที่ประชุม
ฝ่ายบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จัดงานมุทิตาจิตผู้จะเกษียณอายุราชการโรงเรียน
ขามแก่นนคร วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครูผู้เกษียณอายุราชการพบนักเรียนหน้าเสาธงและร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันกับคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ประชุม รับทราบ
๑.๑๘ กาหนดการคั ดเลือกบุค คลเพื่อบรรจุและแต่ ง ตั้ง เข้ารั บราชการเป็นข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังนี้
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. รับสมัครคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ถึงวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ คัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. ประเมินประวัติและผลงาน
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

๕
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๖. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๗. ประกาศผลการคัดเลือกฯ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ติดตามได้ที่เว็บไซต์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น www.kknpeo.moe.go.th
๑.๑๙ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ PLC-KKsec๒๕ Model ในการแก้ปัญหาระดับคุณภาพ
การศึกษา (ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
ตามหลั ก สู ต รให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานของโรงเรี ย นในกลุ่ ม สี ส้ ม และสี แ ดง) และให้ โ รงเรี ย นรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานออนไลน์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทาง facebook
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทาง facebook
๑.๒๐ การประกวดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (๔thMCU Contest) จานวน ๕
ประเภทคือ
๑. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
๒. การประกวดกล่าวคาอารธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
๓. การประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต)
๔. การประกวดบรรยายธรรม
๕. การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
รับ สมั ค รวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมั ค รผ่ า นเว็ บไซต์เ ท่ านั้ น ที่ www.krupra.net
ประกวดระดับภาค ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น
๑.๒๑ งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการและเทคโนโลยี ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมาย
ให้จังหวัดศรีสะเกษ-ยโสธร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ กาหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖๒ ส่วนเกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันกาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการ
จากส่วนกลาง
ระดับจัง หวัด โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นเจ้าภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต ๒๕ ได้ก าหนดปฏิ ทิ นการแข่ ง ขั น วัน ที่ ๕ – ๗ กั นยายน ๒๕๖๒ โดยได้ รับ งบประมาณ
สนับสนุนการจัดงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ในการจัดการแข่งขัน
ส่วนเกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันรอจากส่วนกลาง
๑.๒๒ การคัดกรองนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๒ สทศ. กาหนดวันสอบและปฏิทินการดาเนินงาน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผล ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศผล ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กาหนดการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น โรงเรียน
ดาเนินการคัดกรองนักเรียน โดยมีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อจะคัดกรองนักเรียนก่อนที่จะส่ง
ข้อมูลนักเรียนเข้าระบบการทดสอบ มอบให้กลุ่มวิชาการดาเนินการตามปฏิทิน ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒๓ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๖
๑. การจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะให้กับนักเรียนแกนนาโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี และการประชุมผู้ปกครองในชั้น เรียน (Classroom Meeting) ภาค
เรียนที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร
๔. การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้ นที่ ประเภทสถานศึกษา
ระดับประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร
๖. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์
โรงเรียนขามแก่นนคร
๗. การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์
โรงเรียนขามแก่นนคร
๘. การเข้าค่ายพุทธธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, และ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร
๙. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานสุนทรภู่
๑๐. การเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และส่งสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านภายใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๑. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียน
ขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งได้ลง
เว็บไซต์โรงเรียน ขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ เงื่อนไขการติด ๐ ร มส (รายละเอียดดังแนบ)
๓.๑.๒ การติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ผู้อานวยการขอความร่วมมือไปยัง
คุณครูทุกท่านช่วยกัน โดยไปดูตัวชี้วัดและนาข้อสอบมาติว ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
๓.๑.๓ “๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน”
มอบให้กลุ่มวิชาการดาเนินการ ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ งานบุคลากรดาเนินการให้ทันเวลา
๓.๒.๒ การตรวจสอบเครื่ อ งราชฯ งานบุ ค ลากรกรอกในระบบเรี ย บร้ อ ย และขอความร่ ว มมื อ
คุณครูปริ๊นซ์ข้อมูลเครื่องราชแต่ละคนมาส่งที่งานบุคลากรเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒.๓ แจ้งผู้จะเกษียณอายุราชการเข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ประชุม รับทราบ

๗
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ กิจกรรมคนรักษ์ขามแก่น งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มอานวยการ ขอความร่วมมือคุณครู และ
บุคลากรทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจกิจกรรมคนรักษ์ขามแก่น เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้กับนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน และสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทาให้นักเรียนมีทักษะ
ชีวิต สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยขั้นตอนดังนี้
๑. นั กเรีย นที่ สนใจให้ ไปสมั ครเป็ นสมาชิก คนรัก ษ์ข ามแก่ นได้ตั้ ง แต่บั ดนี้ เป็ นต้ นไปจนถึ ง วั นที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการเปิดรับสมัครปี แรกและเป็นรอบพิเศษ ณ ร้านถ่ายเอกสารเดิม ขณะนี้มีนักเรียนที่
สนใจสมัครจานวน ๖๔ คน
๒. เมื่อนักเรียนเป็นสมาชิกจะได้สมุดคู่ฝากขยะ เพื่อนาขยะมาฝากในแต่ละวัน เพื่อแลกสินค้าตามที่ต้องการ
(คณะกรรมการกิจกรรมคนรักษ์ขามแก่น มีมติกาหนดจานวนชิ้นของขยะ เพื่อแลกสินค้าที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน เช่น ปากกา สมุด ยางลบ กระดาษรายงาน เป็นต้น) เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน
๓. เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาในการจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ โดย
ประเมินจากการฝากขยะมากที่สุด โดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แบ่งเป็นระดับชั้นละ
๓ รางวัล และรางวัลชมเชย ๓ รางวัล ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓.๒ งานยานพาหนะขอขอบคุณคุณครูแ ละบุคลากร ทุกท่านที่ให้ความร่วมในการเขียนขอใช้รถ
โรงเรียน ทาให้เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ ตรวจสอบได้
๓.๓.๓ ขอบคุณคุณครูและบุคลากร ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเขียนบันทึกขอใช้ห้องประชุม
อาคาร ๕ ทาให้การทางานของแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ดูแล ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น และมีระบบสามารถตรวจสอบได้ ที่
ประชุม รับทราบ
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบให้กลุ่มกิจการนักเรียนรวบรวมและ
รายงานการเยี่ยมบ้านในแต่ละระดับ รายงานให้ทราบ
๓.๔.๒ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ มอบให้กลุ่มกิจการนักเรียนศึกษาเส้นทางในการไปครั้งนี้ นโยบายให้ไป
เป็นห้องเรียน งบประมาณให้หัวละ ๑๙๐ บาท และดาเนินการแล้วให้รายงานผู้บริหารให้ทราบ
๓.๔.๓ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE วันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปนาเสนอผลการ
ดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับประเทศ เพื่อพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับ
เพชรปีที่ ๑ ที่ ฮอลล์ ๙ ศูนย์การประชุม UIMPACT FORUM เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓.๔.๔ การอบรมจราจร เพื่อทาใบขับขี่นักเรียน ขอบคุณทีมงานที่ทาให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ การจัดทาผ้าป่าการศึกษา/กอล์ฟการกุศล เพื่อหาเงินมาบิ้วอินตกแต่งภายในหอประชุมใหม่ โรงเรียนมี
แผนที่จะหางบประมาณมี ๒ ประเด็นคือ จัดทาผ้าป่าการศึกษา และจัดกอล์ฟการกุศล และจะดาเนินการ
กอล์ฟก่อน เนื่องจากใช้งบประมาณน้อย ส่วนวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ที่ประชุม เห็นด้วย
๔.๒ การทาบุญโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร จาก
มติที่ประชุ มฝ่ายบริห ารโรงเรียนกาหนดจัดงานในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่ด้ว ยภาระงานราชการ
เร่ง ด่วน ทาให้เลื่อนเป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบให้รองผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญ อนันต์ และ
ทีมงานร่างคาสั่งเสนอเพื่อพิจารณา ที่ประชุม รับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ งานแนะแนว ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน
ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาให้ลูก ๆ ขามแก่นนคร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้โดยแจ้งชื่อผ่านทางไลน์โรงเรียน
หรือมอบเงินที่การเงินโรงเรียนและรับใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ขอบคุณในความร่วมมือในงานสวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณแม่ใบ ละครขวา คุณแม่นายอภิสิทธิ์
ละครขวา นักการโรงเรียนขามแก่นนคร
ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

