
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม    ๑๒๑  คน 
ผู้ไม่มาประชุม           ๑  คน   
เปิดประชุมเวลา   ๑๔.๔๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ยินดีต้อนรับ นายโกวิท  ขนานแข็ง  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล มาปฏิบัติหน้าท่ี         
ท่ี โรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  ระดับสถานศึกษา ให้สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๒) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
   - ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ท้ังนี้สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการและ
รับผิดชอบร่วมกัน 
   - จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา  และ        
ความต้องการจ า เป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส า เร็จอย่างชัดเจน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   - ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   - ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด ผู้รับผิดชอบ และ
วิธีการท่ีเหมาะสม  
   - ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา 
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
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   - จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประจ าทุกปี  
   - พัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประ เมินตน เอง               
(Self-Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๓) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา  คุณภาพการศึกษา         
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ สถานศึกษา 
 ๑.๒ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ 
  ๑) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 
  ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๓) มาตรฐานกระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔) การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ) 
 ๑.๓ สถานศึกษาปรับแผนการด าเนินงาน การก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง            
(Self Assessment Report : SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑.๔ แนวทางในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับคุณภาพ คือ 
  ๑) ระดับการพัฒนา 
  ๒) ระดับปานกลาง 
  ๓) ระดับดี 
  ๔) ระดับดีเลิศ 
  ๕) ระดับยอดเย่ียม 
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้นการประเมินท่ีมีข้อมูลหลักฐาน       
เชิงประจักษ์ มีการบรรยายคุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
ควบคู่กัน 
 ๑.๕ สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)     
ส่งให้ต้นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถน าเสนอและจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับบริบท สภาพ และ
ความต้องการของสถานศึกษา และไม่เน้นให้จัดท าเป็นเอกสารเสนอเป็นจ านวนมาก แต่ให้สะท้อนผลคุณภาพของการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา โดยโครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มุ่งเน้นตอบค าถามดังนี้ คือ 
  ๑) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพเป็นอย่างไร 
  ๒) สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้าง     
ท่ีจะสนับสนุน 
  ๓) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปอย่างไร เป็นต้น 
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  ๑.๖ ตัวช้ีวัดตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
   ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
   ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
   ๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
  ๑.๗ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
   ๑) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่
   ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔) การพัฒนา ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๕) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเซีย อาคเนย์ และประชาคมโลก 
   ๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
   ๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
  ๑.๘ ความเคล่ือนไหวของ พ.ร.บ. ใหม่ /กศจ. /อกศจ.  การแต่งต้ัง กศจ. ชุดใหม่น่าไม่เกินวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๑.๙ บทบาทการท างานของครู/ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ ครูพี่เล้ียง ผู้อ านวยการฝากให้ครู
พี่เล้ียงนักศึกษาดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา เปรียบเสมือนลูก 
 ๑.๑๐ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ฝากให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันประหยัดน้ า 
และไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
 ๑.๑๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบให้วิชาการ
สรุปผลกิจกรรมท่ีเป็นตัวแทน และค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๑.๑๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร ใหมภ่าคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๑.๑๓ การประชุมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาการ และงานกลุ่มต่าง ๆ ให้ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑.๑๔ ขอบคุณงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 ๑.๑๕ การท างานของกลุ่มงาน และงานต่าง ๆ ให้ดูรายละเอียดท่ีคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยึดเป็นแนวปฏิบัติ 
 ๑.๑๖ การจัดตารางสอน ฝากให้คุณครูนิกร  สีกวนชา และทีมงานดูวิชาหลักให้จัดไว้ในช่วงเช้า 
 ๑.๑๗ กีฬาสี / ลูกเสือ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ท่องเท่ียว นักเรียน)  ให้คุณครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม
ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด   
 ๑.๑๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มอบให้รองผู้อ านวยการวิชาการ ขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ๑.๑๙ การใช้ห้องพิเศษต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้องพิเศษต่าง ๆ ฝากให้หัวหน้ากลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ จัดท าโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ  
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 ๑.๒๐ การแบ่งเขตรับผิดชอบ มอบให้รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ให้มีแผนในการท างาน 
 ๑.๒๑ การยกผลคะแนน O-NET มอบให้รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ขับเคล่ือน กระตุ้นให้ครูผู้สอน 
ให้เห็นความส าคัญของการยกคะแนน O-NET 
 ๑.๒๒ ระเบียบวินัยของนักเรียน มอบให้รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียนดูแลนักเรียนให้เข้มงวด 
ด้วยเหตุและผล 
 ๑.๒๓ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี จะหมดเขตภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 ๑.๒๔ การนิ เทศ มอบให้รอง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                 
ร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการประเมิน 
 ๑.๒๕ อะคาเดมี่ฟุตบอลควรมีการปรับเปล่ียนการจัดการแบบใหม่  ผู้อ านวยการจะด าเนินการคุย     
กับอะคาเดมี่อีกครั้ง   
 ๑.๒๖ การปฏิบัติงานของพนักงานลูกจ้าง ขอให้ท างานเต็มความสามารถและปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าท่ี 
  ๑.๒๗ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้ 
  ๑.๒๗.๑ กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเ ด็จ     
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกับส่วนกลาง ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒     
ณ ศาลหลักเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 ๑.๒๗.๒ กิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
ครบรอบปีท่ี ๑๐๐ ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานสนามกรมทหารม้าท่ี ๖ ค่ายศรีพัชรินทร อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

  ๑.๒๗.๓ กิจกรรมตกแต่งสถานท่ี และประดับผ้า เนื่องในงานกฐินในระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒                 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
  ๑.๒๗.๔ กิจกรรมโครงการขับเคล่ือนและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในโรงเรียน ในระหว่าง
วันท่ี ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร        
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
 ๓.๑.๑ การด าเนินงานตามหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” คุณครูกฤษณา  วรรณทิพย์ แจ้งในท่ีประชุมว่า 
โรงเรียนเข้าโครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่การสอนต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก 
 ๓.๑.๒ การ PLC โรงเรียน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้จัดท า PLC ฝากให้รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ ดูแล 
 ๓.๑.๓ การแก้ ๐, ร, มส. และ มผ. ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 - แก้ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๙ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 - แก้ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  



 
๕ 

(ครูผู้สอนสามารถแก้ผลการเรียนลงในระบบ SGS ได้เลย) 
 - วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือนักเรียนเรียนซ้ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 - ระหว่างวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการเรียนซ้ านักเรียนท่ีมี     
ผลการเรียนไม่ผ่านในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (โดยครูส่งผลการแก้ท่ีกลุ่มวิชาการ)  
 ๓.๑.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,) ให้ครูผู้สอนรับผิดชอบ
คาบสอนของตนเอง  

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 คุณครูเวียงชัย อติรัตนวงษ์  แจ้งว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้ปรับปรุง
นักเรียนยากจนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ด าเนินการส่งภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
และการตรวจสอบพัสดุเพื่อเอาข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีมีอยู่จริงให้แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน 
ส่งก่อนวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ -ไม่มี- 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ วันท่ี ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน  
  - นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์  ประธานสีฟ้า   
  - นางสุทิศา  อารามพงษ์ ประธานสีม่วง   
  - นายอดิเรก  สารีพิมพ์  ประธานสีเขียว  
  - นายวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์ ประธานสีชมพู  
ต้ังขบวนพาเหรดท่ี ริมคลองน้ า สะพานบ้านโกทา   

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา  -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ คุณครูกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์  ขอบคุณฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ทุกท่าน ท่ีให้ก าลังใจกับครอบครัว ศิลปศิริวัฒน์  ท่ีสูญเสียคุณแม่จุ่น  แสงจันทร์ ในวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๕.๒ ผู้อ านวยการขอบคุณรองผู้อ านวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ และคุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ท่ีได้รางวัล
ระดับเพชร โครงการยาเสพติด  

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น 
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  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 


