รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๒๑ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๑ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
วาระก่อนการประชุม
ยิน ดี ต้อนรับ นายโกวิท ขนานแข็ง ต าแหน่ง ครู อัตราจ้า ง วิ ชาเอก ดนตรีส ากล มาปฏิ บัติห น้า ที่
ที่ โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับสถานศึกษา ให้สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และหรือระดับการศึก ษาขั้นพื้ นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย
ความสาเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นอกเหนื อ จากที่ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารประกาศใช้ ไ ด้ โดยให้ ส ถานศึก ษาและผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การและ
รับผิดชอบร่วมกัน
- จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา และ
ความต้ อ งการจ าเป็ น ของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยสะท้ อ นคุ ณ ภาพความส า เร็ จ อย่ า งชั ด เจน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนด ผู้รับผิดชอบ และ
วิธีการที่เหมาะสม
- ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา
และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา

๒
- จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจาทุกปี
- พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพโดยพิ จ ารณาจากรายงานผลการประเมิ น ตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกของสถานศึ กษา เพื่อ ปรับ ปรุ ง และพัฒ นา คุณ ภาพการศึก ษา
ตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ สถานศึกษา
๑.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน คือ
๑) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน
๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ
๓) มาตรฐานกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔) การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ)
๑.๓ สถานศึกษาปรับแผนการดาเนินงาน การกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึ ก ษา รวมถึ ง วิ ธี ก ารประเมิ น /ตรวจสอบคุ ณ ภาพ และจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๔ แนวทางในการประเมิ น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับคุณภาพ คือ
๑) ระดับการพัฒนา
๒) ระดับปานกลาง
๓) ระดับดี
๔) ระดับดีเลิศ
๕) ระดับยอดเยี่ยม
โดยสถานศึ กษาประเมินตนเองในลั กษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้ นการประเมินที่ มีข้อ มูลหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ มีการบรรยายคุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ควบคู่กัน
๑.๕ สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ส่งให้ต้นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถนาเสนอและจัดทารายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับบริบท สภาพ และ
ความต้องการของสถานศึกษา และไม่เน้นให้จัดทาเป็นเอกสารเสนอเป็นจานวนมาก แต่ให้สะท้อนผลคุณภาพของการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา โดยโครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มุ่งเน้นตอบคาถามดังนี้ คือ
๑) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพเป็นอย่างไร
๒) สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้าง
ที่จะสนับสนุน
๓) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปอย่างไร เป็นต้น

๓
๑.๖ ตัวชี้วั ดตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
๑.๗ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย
๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท
๔) การพัฒนา ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเซีย อาคเนย์ และประชาคมโลก
๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
๑.๘ ความเคลื่อนไหวของ พ.ร.บ. ใหม่ /กศจ. /อกศจ. การแต่ง ตั้ง กศจ. ชุดใหม่น่าไม่เกินวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๙ บทบาทการทางานของครู/ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ ครูพี่เลี้ยง ผู้อานวยการฝากให้ครู
พี่เลี้ยงนักศึกษาดูแล ให้คาแนะนา ปรึกษา เปรียบเสมือนลูก
๑.๑๐ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ฝากให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันประหยัดน้า
และไฟฟ้าภายในโรงเรียน
๑.๑๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบให้วิชาการ
สรุปผลกิจกรรมที่เป็นตัวแทน และค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณา
๑.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร ใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
๑.๑๓ การประชุมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ และงานกลุ่มต่าง ๆ ให้ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๑.๑๔ ขอบคุณงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑.๑๕ การทางานของกลุ่มงาน และงานต่าง ๆ ให้ดูรายละเอียดที่คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยึดเป็นแนวปฏิบัติ
๑.๑๖ การจัดตารางสอน ฝากให้คุณครูนิกร สีกวนชา และทีมงานดูวิชาหลักให้จัดไว้ในช่วงเช้า
๑.๑๗ กีฬาสี / ลูกเสือ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ท่องเที่ยว นักเรียน) ให้คุณครูที่รับผิดชอบกิจกรรม
ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
๑.๑๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มอบให้รองผู้อานวยการวิชาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๑.๑๙ การใช้ห้ องพิ เศษต่ าง ๆ ในปีก ารศึ กษา ๒๕๖๓ ห้อ งพิเ ศษต่า ง ๆ ฝากให้หั วหน้า กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ จัดทาโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ

๔
๑.๒๐ การแบ่งเขตรับผิดชอบ มอบให้รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ให้มีแผนในการทางาน
๑.๒๑ การยกผลคะแนน O-NET มอบให้รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ ขับเคลื่อน กระตุ้นให้ครูผู้สอน
ให้เห็นความสาคัญของการยกคะแนน O-NET
๑.๒๒ ระเบียบวินัยของนักเรียน มอบให้รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักเรียนดูแลนักเรียนให้เข้มงวด
ด้วยเหตุและผล
๑.๒๓ การตรวจสอบพัสดุประจาปี จะหมดเขตภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑.๒๔ การนิ เ ทศ มอบให้ ร องผู้ อ านวยการกลุ่ ม วิ ช าการ และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการประเมิน
๑.๒๕ อะคาเดมี่ฟุ ตบอลควรมี การปรั บเปลี่ย นการจัด การแบบใหม่ ผู้อ านวยการจะดาเนิ นการคุ ย
กับอะคาเดมี่อีกครั้ง
๑.๒๖ การปฏิบัติงานของพนักงานลูกจ้าง ขอให้ทางานเต็มความสามารถและปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าที่
๑.๒๗ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๒๗.๑ กิ จกรรมพิธี บ าเพ็ญ กุ ศลและพิธี น้ อมร าลึ กเนื่ องในวั นคล้ ายสวรรคต พระบาทสมเ ด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลหลักเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๒๗.๒ กิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ครบรอบปีที่ ๑๐๐ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานสนามกรมทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
๑.๒๗.๓ กิจกรรมตกแต่งสถานที่ และประดับผ้า เนื่องในงานกฐินในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๒๗.๔ กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในโรงเรียน ในระหว่าง
วั น ที่ ๑๙ – ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ และ วั น ที่ ๒๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องร่ มมะขาม โรงเรี ยนขามแก่ นนคร
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่ อวันอังคารที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ การดาเนินงานตามหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” คุณครูกฤษณา วรรณทิพย์ แจ้งในที่ประชุมว่า
โรงเรียนเข้าโครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่การสอนตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก
๓.๑.๒ การ PLC โรงเรียน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้จัดทา PLC ฝากให้รองผู้อานวยการกลุ่ม
วิชาการ ดูแล
๓.๑.๓ การแก้ ๐, ร, มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- แก้ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- แก้ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๕
(ครูผู้สอนสามารถแก้ผลการเรียนลงในระบบ SGS ได้เลย)
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
- ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการเรียนซ้านักเรียนที่มี
ผลการเรียนไม่ผ่านในปีการศึกษาที่ผ่านมา (โดยครูส่งผลการแก้ที่กลุ่มวิชาการ)
๓.๑.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บาเพ็ญประโยชน์,) ให้ครูผู้สอนรับผิดชอบ
คาบสอนของตนเอง
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
คุณครูเวียงชัย อติรั ตนวงษ์ แจ้งว่า สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้ปรับปรุง
นักเรียนยากจนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดาเนินการส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
และการตรวจสอบพัสดุเพื่อเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่มีอยู่จริงให้แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
ส่งก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓.๓ กลุ่มอานวยการ -ไม่มี๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ วันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
- นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ ประธานสีฟ้า
- นางสุทิศา อารามพงษ์ ประธานสีม่วง
- นายอดิเรก สารีพิมพ์ ประธานสีเขียว
- นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ ประธานสีชมพู
ตั้งขบวนพาเหรดที่ ริมคลองน้า สะพานบ้านโกทา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ คุณครูกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ขอบคุณฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ทุกท่าน ที่ให้กาลังใจกับครอบครัว ศิลปศิริวัฒน์ ที่สูญเสียคุณแม่จุ่น แสงจันทร์ ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๕.๒ ผู้อานวยการขอบคุณรองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ และคุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ที่ได้รางวัล
ระดับเพชร โครงการยาเสพติด
ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น

๖

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

