
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม      ๙๒  คน 
ผู้ไม่มาประชุม           ๓ คน   
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ๑. ขอแสดงความยินดีกับ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชาติ และได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เข็มสดุดี ในวันครูประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๖๔  
 ๒. ขอแสดงความยินดีกับ นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ  นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี  
นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ และนายกรินทร์  ทองธวัช  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู
จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๖๔ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  
 ๓. ขอแสดงความยินดีกับ นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการ 
เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๔. ขอแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ต้ังแต่วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ๕. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ต้ังแต่วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๖. ขอแสดงความยินดีกับ นายสินธุวา  โสภะสุนทร เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ต้ังแต่วันท่ี ๙  เมษายน ๒๕๖๒ 
 ๗. ขอแสดงความยินดีกับ นายนิกร  สีกวนชา  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ต้ังแต่
วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๒ 
 ๘. ขอแสดงความยินดีกับนายธนาวุฒิ  ชินฮาต   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ จากโรงเรียน      
โคกโพธิ์ไชยศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกการแนะแนว 
 ๙. ขอแสดงความยินดีกับนายฉัททันต์  วิโย  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ จากโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกศิลปศึกษา 
 ๑๐. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรียาฉัตร ไชยสุข  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ        
จากโรงเรียนมุกดาหาร เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกภาษาจีน 
 ๑๑. ขอแสดงความยินดีกับนายอัครเดช  สมานฉันท์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ        
จากโรงเรียนนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกพลศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเรียน ประกอบด้วย 



 
๒ 

  ๑) มาตรการเร่งรัด (Critical Agenda) กรณีมีสถานการณ์รุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรง ๕ เรื่อง 
   (๑) อาหารกลางวัน 
   (๒) ครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ 
   (๓) ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน 
   (๔) เด็กนักเรียนถูกกระท าด้วยอาวุธปืน มีด ของมีคมอื่นใด ถูกแขวนคอ ถูกกรอกยาพิษ 
   (๕) การปกปิดข้อมูล รายงานสถานการณ์ ข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า 
  ๒) มาตรการภารกิจ (Normal Function) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเคร่งครัด ดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   (๒) ปฏิบัติตามคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 
   (๓) สถานศึกษาจัดให้มีครูเวรประจ าวัน คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน เจ้าหน้าท่ีรักษา       
ความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
   (๔) สถานศึกษาด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง ครูแนะแนวต้อง
ร่วมกับครูท่ีปรึกษาและนักจิตวิทยาในการคัดกรอง เพื่อคัดแยกนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มเปูาหมาย ให้ครูท่ีปรึกษา
ดูแลอย่างใกล้ชิด รู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   (๕) สถานศึกษาต้องสร้างภาคีเครือข่าย ในรูปแบบสหวิชาชีพ กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๖) สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม 
 ๑.๒ แนวทางปฏิบัติการยื่นค าขอ มีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๐ ให้ข้าราชครูท่ีประสงค์   
ยื่นค าขอ ว ๒๑/๒๕๖๐ ดังนี้ 
  ๑) หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา พร้อมแนบส าเนา ก.พ.๗  หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ จ านวน ๓ ชุด 
  ๒) แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ ต าแหน่งครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน (วฐ.๑ จ านวน ๒ ชุด) ให้แนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
   ๒.๑ แบบค าขอ วฐ.๑ 
   ๒.๒ แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะฯ  
   ๒.๓ บันทึกข้อความท่ีผู้ขอยื่นค าขอฯ ต่อสถานศึกษา  
   ๒.๔ ส าเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
   ๒.๕ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้จัดท าภาคผนวกแนบท้ายเล่ม วฐ.๑ เรียงตามล าดับ ต้ังแต่
ปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๕ ดังนี้  
               (๑) หนังสือรับรองช่ัวโมงการปฏิบัติงาน  
      (๒) ตารางสอน ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอนและให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๒.๑) สรุปรายงานช่ัวโมงสอนตามตารางสอน เป็นช่ัวโมง/สัปดาห์ แยกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/สาขาวิชา ตามตารางสอน หากมีกรณีสถานศึกษาจัดตารางสอน สอนไม่ครบช่ัวโมง (คาบ) ให้นับ
จ านวนนาที นับเป็นชั่วโมง/สัปดาห์ ให้ชัดเจน 
   (๒.๒) ภาระงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน, ภาระงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC), งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น สรุปให้ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ โดยแนบเอกสารหลักฐาน เซ่น ค าส่ังมอบหมายงาน ค าส่ังมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  
รายภาคเรียน/รายปี ประกาศหรือค าส่ังช่ัวโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัด     
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การเรียนรู้ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นต้น โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองช่ัวโมงการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว (โดยใช้แบบฟอร์ม ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ก าหนด) 
   (๒.๓) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แนบเอกสารหลักฐานท่ี
สามารถตรวจสอบได้และเช่ือว่ามีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เช่น ค าส่ัง
คณะกรรมการด าเนินการ PLC ระดับโรงเรียน, ตารางด าเนินการ PC ของโรงเรียน, บันทึกกิจกรรม PLC, 
ภาพถ่ายการท ากิจกรม PLC เป็นต้น 
   (๒.๔) เอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนา ให้แนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาท่ีเป็น
คุณสมบัติเท่านั้น 
    - การพัฒนาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ . ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๒ ลงวันท่ี           
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แนบใบผ่านการพัฒนาและรหัสหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง 
    - การพัฒนาตามหนัง สือส านักงาน ก .ค.ศ. ท่ี ศธ o๒๐๖ .๗/ว ๓ ลงวัน ท่ี            
๗ เมษายน ๒๕๕๔ มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว ๒๒/๒๕๖๐ ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เท่านั้น ท้ังนี้ วันท่ียื่นค าขอและวันท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอ ผลการพัฒนาต้องยังไม่หมดอายุ 
 ท้ังนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ขอ หากภายหลังการตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้ถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ 
 ๓. แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ .๒) จ านวน ๒ ชุด       
ให้จัดเรียงเอกสารหลักฐานตามล าดับ ปีการศึกษาท่ี ๑ ถึง ปีการศึกษาท่ี ๕ ดังนี้ 
  ๓.๑ แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒) 
  ๓.๒ ส าเนาค าส่ัง/ประกาศ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง (แนบทุกปีการศึกษา) 
  ๓.๓ รับรองส าเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๓.๔ ผลการประเมินของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในช่องระดับคุณภาพ/เหตุผล เมื่อให้ระดับคุณภาพใด 
ให้ระบุเหตุผลและร่องรอยท่ีปรากฏตามตัวชี้วัด 
  ๓.๕ ความเห็นของคณะกรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
กล่ันกรองข้อมูล ให้ความเห็น/ข้อสังเกต และความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ลงความเห็น จุดเด่น  
ส่ิงท่ีควรพัฒนา ความเห็น/ข้อสังเกต เช่นกัน 
 ๔. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่ง ครู ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) ส าหรับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และเอกสารแนบท้าย วฐ.๓ จ านวน ๒ ชุด 
 ๕ แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน จ านวน ๒ ชุด 
 ๖. ข้อสังเกตผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน จ านวน ๓ ชุด คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์ม และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดส่งส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๗. ส าหรับผู้ขอเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในช้ันเรียน หรือ
รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้   
มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการโดยต้องเป็นงานวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย ๑ รายการ  



 
๔ 

 ๘. ส าหรับผู้ขอเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียนการสอนหรือ รายงานรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและ
น าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย ๑ รายการ  
 ๙. ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง  ครู ท่ียื่นขอมีวิทยฐานะ และเล่ือน      
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ กรณีไม่มีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) หรือมีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่ครบ ๕๐ ช่ัวโมง             
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถน าช่ัวโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรท่ีสถาบัน
คุรุพัฒนาก าหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรองมาทดแทนช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๑๑๑ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๖๓ (กรณีนี้ใช้ได้
ต้ังแต่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น) และต้ังแต่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป    
ต้องมีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ๑.๓ ขอแสดงความยินดีกับผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งและบรรจุแต่งต้ัง ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ดังนี้ 
 ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๑. นายอ าพร  อ้มเถ่ือน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย 
 ๒. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 
 ๓. นายอภิโชติ  สิงห์น้อย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 
บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๑. นายวราวุธ  สร้อยพิมาย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 
 ๒. นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา 
 ๓. นางสาวพิสดา  อ าภาพันธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยา   
 ๑.๔ ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอความอนุ เคราะห์โรงเรียนในสังกัด              
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน    
คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
ในแต่ละด้านประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมท้ังการให้การบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ีเว็บไซต์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (https://www.obec.go.th/) เพื่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จะได้รายงานผลการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา  ในตัวบ่งช้ีท่ี ๖ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมท้ังการให้บริการ และประเด็นพิจารณา : ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ  
การจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่ม
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๕ 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุม
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
 ๑.๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลการเงิน         
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑ 
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th       
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นโครงการท่ีใช้เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (KRS) 
 ๑.๖ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับโรงเรียนท่ีประสบ        
ภัยธรรมชาติ 
  ด้วยขณะนี้  ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟูาคะนองและลมกรรโชกแรง      
อาจส่งผลกระทบกับอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ได้รับความเสียหายต้องได้รับ            
การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ส าหรับโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ เพื่อให้สามารถจัดการ เรียนการสอนได้ตามปกติ         
อย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางการปูองกันและการจัดท าข้อมูลประกอบการเสนอ ดังนี้ 
  ๑) โรงเรียนควรมีมาตรการเฝูาระวังและดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น              
ให้ปลอดภัยจากการโค่นทับของต้นไม้และอื่น ๆ  
  ๒) เมื่อประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนรายงานให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบในเบื้องต้น และประสาน
โดยตรงท่ีกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการออกตรวจสอบสภาพความเสียหาย 
  ๓) โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความเสียหาย พร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
  ๔) จัดท าเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕  จ านวนอย่างละ ๒ ชุด  ดังต่อไปนี้ 
   (๔.๑) ภาพถ่ายความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
   (๔.๒) ส าเนาบันทึกสมุดการอยู่เวรของครูเวรประจ าโรงเรียนท่ีมีการระบุวัน เวลาในการเกิด         
ภัยธรรมชาติดังกล่าว 
   (๔.๓) ส าเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ัง 
   (๔.๔) รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยถ้าเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม 
ต้องแนบแบบ ปร.๔  ปร.๕ และ ปร.๖ มาพร้อมด้วย (ต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามข้อ ๔.๑ – ๔.๓) 
 ๑.๗ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการรายงาน    
ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟูา /ค่าประปา /ค่าโทรศัพท์ /ค่าไปรษณีย์ /ค่าอินเตอร์เน็ต)  ผ่านทางเว็บไซต์               
http://e-budget.jobobec.in.th   ซึ่งเป็นโครงการ “ประหยัดการใช้ไฟฟูาตามนโยบายของรัฐ” ตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการรายงานตามตัวชี้วัด        



 
๖ 

ท่ี ๔.๒.๑๒.๒(๒)  ของระบบ KRS (KPI Repot System)  ในระยะท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)  
และไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)  ไปแล้วนั้น  
 ขณะนี้ เป็นช่วงระหว่างการรายงานข้อมูลในไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) ดังนั้นจึงแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการรายงานค่าสาธารณูปโภค ผ่านทางเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th         
โดยใช้  Browser Google Chrome และใช้ Username Password จากรหัส Obec (๖ หลัก) ให้ครบถ้วน       
เป็นปัจจุบันทุกรายการ 
 ๑.๘ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจาก     
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้โรงเรียนด าเนินการจัดท า
รายงาน SAR และน าส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นรูปเล่ม  จ านวน ๑ เล่ม พร้อมส่งเป็นไฟล์            
ทาง Email : iqa.spm25@gmail.com ภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อท่ีจะได้สังเคราะห์รายงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป   
 ๑.๙ แนวทางการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ขยายการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ (เปิดเรียนเป็น               
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) รวมท้ังได้มีการประกาศมาตรการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาล    
จึงส่งผลกระทบต่อแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งตามแผนการ
ประเมินของ สมศ. ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ิน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น คณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้มีข้อเสนอแนวทาง    
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑) ให้ สมศ. ปรับแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สอดคล้อง                
กับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
  ๒) ให้ สมศ. วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย                       
ท่ีจะเข้ารับการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๙๒๙ แห่ง ควรใช้รูปแบบการประเมินหรือ                
แนวทางการประเมินแบบใด คือ การประเมินท่ีไม่ต้องลงพื้นท่ีประเมิน (Non Visit) การประเมินท่ีลงพื้นท่ี                    
แบบบางส่วน (Partial Visit) หรือการประเมินลงพื้นท่ีแบบเต็มรูปแบบ (Full Visit)  
  ๓) เมื่อทราบว่าสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายแต่ละแห่งควรใช้รูปแบบการประเมินแบบใดแล้ว ให้คณะ            
ผู้ประเมินส่ือสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาต่างๆ เหล่านั้น ให้เข้าใจและมีความชัดเจนเกี่ยวกับ      
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ และเมื่อท าการ        
Pre-Analysis รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้วพบว่า สถานศึกษาใดท่ีไม่จ าเป็นต้องลงพื้นท่ีไป
ประเมิน (Non Visit) ผู้ประเมินก็ต้องมีการ feedback ให้สถานศึกษานั้นรับทราบข้อมูลและเกิดการพัฒนา  
ต่อยอดด้วย และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น ให้ทีมผู้ประเมินวิเคราะห์และ focus ข้อมูลประเด็น
หลักท่ีต้องการให้ชัดเจนตรงประเด็น แล้วใช้วิธีการโทรศัพท์พูดคุย สอบถาม และนัดหมายวันเวลาในการ
ส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
  ๔) ในกรณีท่ีมีการไปประเมินสถานศึกษาแบบบางวัน (Partial Visit) หรือประเมินแบบเต็มรูปแบบ             
(Full Visit) กับกลุ่มสถานศึกษาท่ีสามารถเปิดเรียนเปิดสอนได้ตามปกติ ไม่มีความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค    
ให้คณะผู้ประเมินและสถานศึกษาด าเนินการประเมินโดยค านึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม       
(Social Distancing) 
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๗ 

  ๕) ให้ สมศ. สร้างความเข้าใจและประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด (ท้ังส่วนกลางและเขตพื้นท่ี
การศึกษา) หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลบางประเด็นของสถานศึกษาเพิ่มเติมท่ีหน่วยงานต้นสังกัดสามารถให้
ข้อมูลได้รวมท้ังแจ้งให้สถานศึกษารับรู้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
  ๖) ปรับลดวันท่ีประเมินให้น้อยท่ีสุดแต่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกด้านท่ีท าการ
ประเมิน ซึ่งอาจลดเหลือวันท่ีใช้ในการประเมินเพียงจ านวน ๑ - ๒ วัน 
  ๗) ให้ผู้ประเมินยึดแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา ลดภาระการประเมินกับสถานศึกษา และ
หลีกเล่ียงกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดท าและขึ้นปูายต้อนรับ    
การจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของนักเรียน เป็นต้น 
  ๘) ให้ สมศ. สะท้อนผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษารับทราบ เพื่อใช้ผ ล         
การประเมินเพื่อการพัฒนา โดยมีการสังเคราะห์ผลประเมินในประเด็นต่างๆ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เช่น คุณภาพของโรง เรียน โครงการ/กิจกรรมดีเ ด่นของโรง เรียน กระบวนการพัฒนาคุณภาพ                
ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการพัฒนาต่อยอด จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา เป็นต้น 
  ๙) ใช้คณะผู้ประเมินในเขตพื้นท่ีนั้นๆ ท าการประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีนั้นๆ (เล่ียงการ      
ข้ามจังหวัดประเมิน) เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางข้ามจังหวัด 
  ๑๐) สร้างมาตรฐานของผู้ประเมินให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน น่าเช่ือถือ และเสนอสถิติ ข้อมูลปัญหา
ท่ีเกิดจากทีมผู้ประเมิน รวมท้ังข้อทักท้วงต่างๆ จากการประเมินสถานศึกษา 
  ๑๑) งดการประเมินกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
๑,๗๔๙ แห่ง ท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายท่ีจะเข้ารับการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จนถึงช่วงก่อนเปิด      
ภาคเรียน ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้สถานศึกษามีเวลาเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน    
ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ท้ังนี้เมื่อ สมศ. พิจารณาแนวทางอย่างใดจะแจ้งให้สถานศึกษาและต้นสังกัดทราบต่อไป 
 ๑.๑๐ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  ๑) ข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมิน  รวมท้ังผลการทดสอบต่างๆ ได้แก่ ผลการทดสอบ       
O-NET, Pre O-NET, ข้อสอบกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
เว็บไซต์กลุ่มวัดผลส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ https://bit.ly/Wutpol25 
  ๒) การประชุมออนไลน์การรายงานการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
Understanding: MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่              
รองวิชาการและครูทะเบียนและวัดผล ในต้นเดือน มิถุนายน จึงแจ้งให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลสารสนเทศไว้ 
(รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการอีกครั้ง)  
  ๓) การมอบโล่รางวัลส าหรับโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะด าเนินการมอบให้ในคราวการประชุมผู้บริหาร  
ในล าดับถัดไป เมื่อสถานการณ์ COVID-๑๙ คล่ีคลาย 
 ๑.๑๑ แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) การรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
    กรณีท่ี ๑ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนสมัครไม่เต็มหรือพอดีแผนการรับนักเรียนท่ีก าหนดไว้ ให้โรงเรียน
รับนักเรียน เข้าเรียนทุกคน 
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๘ 

    กรณีท่ี ๒ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรียนท่ีก าหนดไว้ ก าหนดแนวทาง
ในการคัดเลือกโดยการสอบคัดเลือกส าหรับนักเรียนกลุ่มท่ัวไปและวิธีการจับฉลากส าหรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
   ๒) วิธีการสอบคัดเลือก ใช้วิธีสอบคัดเลือกโดยการจัดสอบและไม่ใช้วิธีออนไลน์ ในการด าเนินการสอบ ดังนี้ 
    ๒.๑ การจัดห้องสอบและอาคารสถานท่ี  
     ๒.๑.๑ กรณีท่ีโรงเรียนจัดสอบ ให้ด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม หากใช้
ห้องเรียน ให้จัดห้องไม่เกินห้องละ ๒๐ คน หากใช้อาคารอเนกประสงค์ (เช่น ห้องประชุมใหญ่) ให้เว้น
ระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร  
     ๒.๑.๒ ก าหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งผู้ปกครองทราบ 
ก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อน านักเรียนมาสอบตามอาคารที่ก าหนด และให้ผู้ปกครองท่ีมาส่งนักเรียนเข้าสอบรอ
อยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถานท่ีจัดสอบตามท่ีโรงเรียนจัดให้ 
  ๒.๑.๓ เตรียมสถานท่ี เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ โดยด าเนินการภายใต้แนวปฏิบัติ                        
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  ๒.๑.๔ เตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถเดินทางมาสอบ      
ยังสนามสอบหลักได้ 
 ๒.๒ เวลาในการสอบคัดเลือก โรงเรียนด าเนินการจัดสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน 
  - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   สอบคัดเลือก วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   สอบคัดเลือก วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนขามแก่นนคร ไม่มีการสอบเนื่องจ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนไม่พอกับจ านวนนักเรียนท่ีต้องการ 
 ๒.๓ การด าเนินการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  - ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
  - มีมาตรการเฝูาระวัง ควบคุม  ก่อนเข้าห้องสอบ โดยก าหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ
หรือตามอาคารสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการ   
ล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการท าความสะอาดพื้นท่ีนักเรียนต้องใช้สอบและ     
ใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาถูพื้นท่ีสามารถท าลายเช้ือไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนท่ีเข้าข่าย “กลุ่มเส่ียง” 
ประสานโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขในพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้      
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กับผู้ปกครอง 
 ๑.๑๒ แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้โรงเรียนเปิดและปิดภาคเรียน ดังต่อไปนี้ 
   - ภาคเรียนท่ี ๑  วันเปิดภาคเรียน วันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ โดยไม่มีวันปิดภาคเรียน เว้นแต่
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรแล้ว 
   - ภาคเรียนท่ี ๒ วันเปิดภาคเรียน วันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ วันปิดภาคเรียน วันท่ี ๑ - ๑๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ จ านวนท้ังส้ิน ๑๕ วัน  
 ๑.๑๓ มาตรการการเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  
  ๑) ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ ตามองค์ประกอ บ               
ท้ัง ๕ ประการ จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ   



 
๙ 

กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา กรณีพบว่ามีกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ให้รีบด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาทันที
ระหว่างวันท่ี ๘ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๒) ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งตระหนักถึงผลกระทบสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียน  เนื่องจาก
ผู้ปกครองไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลงซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย หากสถานศึกษามีการเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม      
ให้สถานศึกษาพิจารณางด หรือขยายระยะเวลา หรือลดจ านวนการเก็บเงินค่าใช้จ่ายนั้น โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีการร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นส่ือสาธารณะในวงกว้าง        
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 
  ๓) ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการสาธารณสุขและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิต  เพื่อเฝูา
ระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จัดให้มีคณะกรรมการระดับสถานศึกษาโดยมีเครือข่ายภายนอก 
เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หน่วยงานเอกชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ร่วมกันเฝูาระวังสามารถ
ติดต่อหรือส่งต่อได้อย่างทันท่วงที 
  ๔) ให้สถานศึกษาจัดระบบเวรยามและก าจัดจุดเส่ียง มุมอับ เช่น ห้องน้ า สระน้ า อาคารเรียน             
ตรวจกระเป๋านักเรียน เป็นต้น เนื่องจากนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา อาจเกิดภาวะซึมเศร้าขั้นวิกฤติ
ท าร้ายตัวเอง เช่น กระโดดจากอาคารเรียน ผูกคอด้วยเชือกหรือผ้า กระโดดน้ า ด่ืมยาพิษ ใช้อาวุธปืนและ       
ของมีคม เป็นต้น และอาจขาดสติกระท าความรุนแรงกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง อันเนื่องมาจากการ       
กล่ันแกล้ง ล้อ รังแกกัน 
  ๕) ให้สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบการมาเรียน (กรณีมีการเรียนการสอนปกติ) ของนักเรียนหากพบว่า 
นักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียนต่อเนื่องหลายวัน มอบหมายให้ครูประจ าช้ันลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านเด็กทันที หากพบ
ความผิดปกติให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยเร็ว 
  ๖) ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญก าลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  และครู       
ในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
  ๗) ส าหรับมาตรการด้านการสาธารณสุขในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) นั้น  ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดหรือรัฐบาลก าหนดอย่างเคร่งครัด 
   หากมีสถานการณ์วิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนอย่างร้ายแรง ให้สถานศึกษารายงานมายัง               
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ทุกช่องทางการส่ือสารโดยเร็ว 
 ๑.๑๔ แนวทางการจัดท าและจัดส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ของสถานศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้แจ้งแนวทางการจัดท าและจัดส่งแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบแล้วนั้น (หนังสือ สพม. ๒๕ ท่ี ศธ ๐๔๒๕๕/๑๑๔๐ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓)  ขณะนี้โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดส่ง ปพ. ๓ ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จ านวน ๓๗ โรงเรียน  (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) และได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.๓ แล้ว ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จะจัดส่งกลับให้โรงเรียนด าเนินการแก้ไขในส่วนท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้องและตรงกัน
ทุกฉบับและให้จัดส่งกลับคืนท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับเอกสารคืน 
 ๑.๑๕ การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) ท่ีเกษียณอายุ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  



 
๑๐ 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้ข้าราชการท่ีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุให้ยื่นค า
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด ล่วงหน้าได้ก่อนวันครบ
เกษียณอายุราชการ เพื่อไม่ให้ส่งผลผู้รับบ าเหน็จบ านาญและบ าเหน็จลูกจ้าง  
  ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  จึงขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า                    
ท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓  เข้าร่วมด าเนินการยื่นเพื่อขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
บ าเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนครขอนแก่น ก าหนด
ตามล าดับรายชื่อ และให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันประชุม 
   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑   ชุด 
   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน  ๑   ชุด 
   ๓. ส าเนาเอกสารเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑   ชุด 
   ๔. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   จ านวน ๑   ชุด 
   ๕. ส าเนามรณบัตร (ถ้ามี)   จ านวน ๑   ชุด 
   ๖. ส าเนาเงินฝากธนาคาร ( ผู้เกษียณ )  จ านวน  ๑    ชุด 
   ๗. E-mail address  (นามสกุลต้องไม่ใช่ส่วนราชการ) 
(นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร และ นางอริสรา  สุภาพ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  
นายล าดวน  มะลาศรี  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รุ่น ๘ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ อาคาร ๔ 
โรงเรียนนครขอนแก่น)   
   ๘. รายละเอียดการลดหย่อนภาษีเงินได้ เช่น เบ้ียประกันชีวิต, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ
สร้างอาคารที่อยู่อาศัย  
   ๙. ส าเนา กพ.๗ จ านวน ๒ ชุด (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะด าเนินการถ่ายเอกสาร   
ให้พร้อมให้เจ้าหน้าท่ีบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง) เอกสาร ข้อ ๑ – ๕ เป็นเอกสารของตนเอง คู่สมรส บิดา 
มารดา บุตร รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น ด้วยปากกาสีน้ าเงินและเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ Covid-๑๙ จึงก าหนดผู้เข้าร่วมด าเนินการ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน รายละเอียด  ดังนี้             
 วันท่ี ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓   รุ่นท่ี ๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  ล าดับท่ี ๑ –  ๒๐ 

รุ่นท่ี ๒  เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  ล าดับท่ี ๒๑ – ๔๐ 
รุ่นท่ี ๓  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ล าดับท่ี ๔๑ – ๖๐ 
รุ่นท่ี ๔  เวลา  ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  ล าดับท่ี ๖๑ – ๘๐ 

   วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓   รุ่นท่ี ๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  ล าดับท่ี ๘๑ – ๑๐๐ 
รุ่นท่ี ๖  เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  ล าดับท่ี ๑๐๑ – ๑๒๐ 
รุ่นท่ี ๓  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ล าดับท่ี ๑๒๑ – ๑๔๐ 
รุ่นท่ี ๔  เวลา  ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  ล าดับท่ี ๑๔๑ – ๑๕๕ 

รายช่ือผู้เกษียณอายุ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 ๑.๑๖ การส ารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งส ารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและ
เครื่องรับโทรทัศน์ กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ



 
๑๑ 

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
โดยให้โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวัน ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น  
    มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ได้แจ้งความต้องการของ
ผู้ปกครองในการขอรับอุปกรณ์ดังกล่าว จ านวน ๘๓ โรง (ไม่ขอรับ ๑ โรง)  รวมความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล    
จ านวน  ๙,๕๖๙ กล่อง ต้องการโทรทัศน์ จ านวน ๗,๓๙๔ เคร่ือง  
  การด าเนินการจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน              
(พฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๖๓)  
  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกเลิกการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet         
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยกเลิกการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา(Uninet) โดยให้ สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด  ด าเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีท่ีสามารถให้ประสิทธิภาพดี
ท่ีสุดจนถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าเป็นต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการพัฒนาดังกล่าว ประกอบกับเพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีนโยบาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการเช่าใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ านวน ๑๙ เขต (แบ่งตามกลุ่มพื้นท่ีการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ) เป็น
ผู้แทนในการด าเนินการจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา      
๕ เดือน (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓)  
  ส าหรับกลุ่มพื้นท่ีการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ ท่ี ๑๒ (ร้อยแก่นสารสินธุ์)           
ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) กรรมการจัดซื้อ  
จัดจ้าง  คณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับ  บริหารสัญญาเช่า ประจ าปี    
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีของทางราชการ  บัดนี้ได้มีการลงนามในสัญญาการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต              
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓) ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการ ท่ี ๑๒ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) กับผู้ให้บริการคือ บริษัท ทรู คอเปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)  ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะได้ท าการติดต้ังและปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามตารางปฏิทินการติดต้ัง 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ให้เจ้าหน้าท่ี ICT โรงเรียนได้อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี พร้อมก ากับติดตาม     
ให้การติดต้ังเป็นไปตามคุณลักษณะและขอบเขตงานตามข้อตกลงในสัญญาต่อไป 
 ๑.๑๗ ผู้อ านวยการฝาก ๗ รอยปริ ท่ีท าให้โลกไร้สมดุล ให้คุณครูแยกแยะด้วย การคิด วิเคราะห์ และ
แยกแยะ ดังรายละเอียดแนบ 



 
๑๒ 

 ๑.๑๘ ครูทรงคุณค่าโรงเรียนขามแก่นนคร ยังได้คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ มาท าการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เหมือนเดิม 
 ๑.๑๙ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๑๙.๑ เป็นผู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมร าบวงสรวง ๑๐ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื่องใน
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจัดหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ จาก จังหวัดขอนแก่น 
  ๑๙.๒ ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาท่ีโรงเรียน) 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e  
ประจ าปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ๑.๑๙.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประเพณีเทศน์มหาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 ๑.๒๐ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑.๒๐.๑ นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศ 
เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาท่ีโรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 
๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e  ประจ าปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ๑.๒๐.๒ นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาท่ีโรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จ านวนนักเรียน
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e  ประจ าปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ๑.๒๐.๓ นายนิกร  สีกวนชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศ           
เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาท่ีโรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 
๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e  ประจ าปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ๑.๒๐.๔ นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี และนางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๑๑ “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟูามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา”  
วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  ๑.๒๐.๕ นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ 
โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  ๑.๒๐.๖ นายสุขขี ดีสงคราม  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เหรียญทองแดง     
วิ่ง ๘๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย สถิติ ๒.๑๐.๓๙ นาที และชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เหรียญทองแดง วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร 
รุ่นอาย ุ๑๕ ปี ชาย สถิติ ๔.๓๕.๕๖ นาที ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และได้เป็นตัวแทนภาค ๓ (ภาคอีสาน) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๖ (ระดับประเทศ) “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด 



 
๑๓ 

  ๑.๒๐.๗ นายสุขขี  ดีสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เหรียญทองแดง ขว้างจักร 
รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง สถิติ ๑๐.๑๖ เมตร ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒๑ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 ๑.๒๑.๑ นางสาวปนัดดา  เกษสุภะ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ 
รุ่นอายุ ๑๕ – ๒๓ ปี การประกวด Mr. Miss Model International Thailand ๒๐๑๙ กิจกรรมการค้นหา
สุดยอดนายแบบนางแบบรุ่นใหม่ระดับประเทศ ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ วันท่ี ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 ๑.๒๑.๒ นายเศรษฐพงษ์  ศรีพลแท่น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ 
การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๑๑ “เทพรัตนราช
สดุดี เจ้าฟูามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา” วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 ๑.๒๑.๓ นางสาวภัทราพร  บัณฑิตกุล และนางสาวอุษณีษ์  ปรางทอง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีเทศน์ มหาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  ๑.๒๑.๔ นายนัทฐพงศ์  ศรีพิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เหรียญทองแดง วิ่ง ๘๐๐ เมตร       
รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย สถิติ ๒.๑๐.๓๙ นาที และชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เหรียญทองแดง วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร รุ่นอายุ    
๑๕ ปี ชาย สถิติ ๔.๓๕.๕๖ นาที ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และได้เป็นตัวแทนภาค ๓ (ภาคอีสาน) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๖ (ระดับประเทศ) “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด 
  ๑.๒๑.๕ นางสาวจุฑาภรณ์  หม่อมกลาง ชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง   
สถิติ ๑๐.๑๖ เมตร ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒๒ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง  ๆ ดังนี้ 
 ๑.๒๒.๑ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓             
ณ  หอ้งประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๒๒.๒ การทดสอบ Pre O-Net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒๐  
มกราคม  ๒๕๖๓   
 ๑.๒๒.๓ กิจกรรมแนะแนวสัญจร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันท่ี  ๒๗ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓  
 ๑.๒๒.๔ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒    
ในวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๒๒.๕ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย  ในวันท่ี  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒๒.๖ กิจกรรมโครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร (KKN Open House) ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 



 
๑๔ 

 ๑.๒๒.๗ การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่  ท่ีเน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิด
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
Active Learning (AL) และ STEM Education วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒๒.๘  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ลานดอกแก้วโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๒๒.๙  การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒ - ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 ๑.๒๒.๑๐ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันท่ี  ๒๓ – ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  เขื่อนอุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น 

 ๑.๒๒.๑๑ กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธท่ี ๘  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓ มติท่ีประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
 ๓.๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ผู้อ านวยการให้แทรกเศรษฐกิจพอเพียงและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๑.๒ งานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ขอบคุณคุณครูและบุคลากรท่ีความร่วมมือในการจัดท า   
ID PLAN และ SAR ประจ าปี ๒๕๖๒ และให้คุณครูจัดท า ID PLAN ประจ าปี ๒๕๖๓  
 ๓.๑.๓ งานวัดผลและประเมินผล วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายของการแก้ ๐ ร มส. 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ เมื่อครูประจ าวิชาด าเนินการแก้เสร็จเรียบร้อย ให้ส่งเอกสาร ว.ขกน.๒๓   
ท่ีกลุ่มวิชาการทุกครั้ง และรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒, ๓ ๕, และ ๖ ด าเนินการเรียบร้อยขอให้ครูท่ี
ปรึกษารับได้ท่ีกลุ่มวิชาการ  
 ๓.๑.๔ งานทะเบียน ขอบคุณครูราตรี  หาญสุโพธิ์ ได้ด าเนินการลงทะเบียนนักเรียน ท่ียังไม่เรียบร้อย
และอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๓.๑.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบให้คุณครูสุภาณี  คงกระโทก ส ารวจบุคลากรท่ียังไม่ ผ่านอบรม
ทางลูกเสือให้รายงานขึ้นมาเพื่อจะได้ให้บุคลากรดังกล่าวไปอบรม  
 ๓.๑.6 งานเรียนร่วม โรงเรียนมนีักเรียนจ านวน ๓ คน มีครูดูแล ๒ คน ระเบียบให้ครู ๑ คน ดูแล
นักเรียน ๓ คน    
 ๓.๑.7 งานห้องสมุด ผู้อ านวยการฝากให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๑.๘ งานแนะแนว ควรท างานร่วมกับครูที่ปรึกษา 
 ๓.๑.๙ งานไอซีที  
  ๑) ขอบคุณคุณครูที่สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในการอบรมการสอนออนไลน์ ถ้ามีปัญหา
ให้สอบถามกับครู ICT ทุกท่าน   
  ๒) ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แจ้งนักเรียนส ารวจ Email ว่าใช้ได้หรือไม่หรือ
จ าไม่ได้ให้แจ้งมายังงาน ICT เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ 



 
๑๕ 

  ๓) ฝากให้ครูทดลองใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒, ๓, ๕, และ 
๖ ถ้าเกิดปัญหาให้สอบถามกับครู ICT ทุกท่าน 
 ๓.๑.๑๐ งานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการนิเทศการเรียน
การสอนและวิจัยในช้ันเรียนให้ครูส่งแผนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  จ านวน ๑๒ คาบ ส่วน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้จะขึ้นไปแขวนไวท่ี้เว็บไซต์โรงเรียน 
 ๓.๑.11 งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ผู้อ านวยการได้ด าเนินการอบรมความรู้บุคลากรอยู่
ตลอดเวลา 
 ๓.๑.12 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีนโยบาย
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกโรงเรียน ขามแก่นนคร ด าเนินการประเมิน
เรียบร้อย   
 ๓.๑.13 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนด าเนินการเป็นปัจจุบัน 
 ๓.๑.๑๔ โครงการสะเต็มศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 ๓.๑.15 การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ตามค าส่ังท่ี ๑๒๕/2563 
 - ม.1 วันท่ี 12 มิถุนายน   2563 
 - ม.4 วันท่ี 14 มิถุนายน   2563 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ งานแผนงานโครงการ 
  ๑) แจ้งวิสัยทัศน์โรงเรียนและโมเดลโรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ) 
  ๒) ใหตั้วแทนกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบการเขียนโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับ
โครงการให้ตรงกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ในวันอังคารท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.          
ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โดยให้เตรียมไฟล์โครงการปี ๒๕๖๓ และน า Notebook มาด้วย 
 ๓.๒.๒ งานพัสดุ 
  ๑) การก าจัดปลวกอาคารเรียน และบ้านพักครูเสร็จเรียบร้อย ใช้งบประมาณ ๙๓,๑๕๐ บาท    
บริษัทจะเข้ามาเซอร์วิส ๒ เดือน/ครั้ง หากมีปลวกขึ้นอีกให้แจ้งพัสดุเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๒) การซ่อมแซมอาคารเกษตรผู้ประกอบการได้ส่งงานเรียบร้อย อยู่ในระหว่างด าเนินการขอเบิกกับ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป 
  ๓) หนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้แจ้งให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มารับเป็นที่เรียบร้อย 
 ๓.๒.๓ งานการเงิน 
  แจ้งการล้างใบยืมตามระเบียบให้ส่งใช้เงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันยืมเงินไป 
 ๓.๒.๔ งานบุคลากร 
  ๑) การสแกนนิ้วมือควรรอให้ระบบประมวลผลให้เรียบร้อยและรอฟังเสียงตอบรับก่อนทุกครั้ง 
  ๒) การลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ยึดตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
การส่งใบลาให้ตรวจสอบการเขียนใบลาให้ครบถ้วน เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั้ง 
  ๓) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีบุคลากรท้ังหมาด ๑๑๔ คน ชาย ๔๒ คน หญิง ๗๒ คน 
(รายละเอียดดังแนบ) 



 
๑๖ 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
  งานอาคารสถานที่ 
   ๑. ต่อเติมบริเวณโดมอเนกประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมใช้เป็นโรงอาหารในการเปิดภาคเรียน 
 ๒. วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสนามสอบเตรียมทหาร 
 ๓. วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสนามสอบรองผู้อ านวยการ 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร แจ้งรายละเอียดการเบิกค่า
สินไหมทดแทน นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นคร ทุกท่านเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรให้น าใบรับรอง
แพทย์ท่ีระบุว่า “อุบัติเหตุจราจร” และบอกสาเหตุให้ชัดเจน มีข้ันตอนท าเรื่องเบิกท่ีงานประกันอุบัติเหตุ ดังนี้ 
 ๑) กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ส าหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๒) เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
   (๑) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น 
   (๒) ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
   (๔) ส าเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา 
   (๕) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา 
  ๓) ในกรณีไม่มีบิดา มารดา มีแต่ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง  
 ๓.๔.๒ การเปิด – ปิด ประตูหน้าโรงเรียนวันเปิดเรียนวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ใช้ประตูด้านหน้าจุดเดียว 
 ๓.๔.๓ การตรวจคัดกรองและการสวมหน้ากาอนามัย 
 ๓.๔.๔ การดูแลนักเรียนให้หัวหน้าระดับช้ันหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีดูแลคัดกรองนักเรียน
ด้านหน้าประตูโรงเรียนตามก าหนด เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
 ๓.๔.๕ การรับผิดชอบเวรครูชาย และสตรี   ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังอย่างเคร่งครัด          
เพื่อประโยชน์ทางราชการ 
 ๓.๔ .๖  โครงการขามแก่น  ปันน้ า ใจ  ห่า ง ไกล COVID-๑๙ วั น ท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓                 
(รองผู้อ านวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ และคณะ) ผู้อ านวยการขอบคุณคณะท างานทุกท่าน 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ รองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ เสนอในท่ีประชุมในเรื่องการรื้อถอนบ้านดิน เนื่องจากช ารุด  
ใช้งานไม่ได้อีกอย่างถ้าปล่อยไว้นานกลัวเป็นอันตรายต่อนักเรียน ในท่ีประชุมให้รื้อถอนได้ ๔๘ คน ไม่อนุญาต
ให้รื้อถอน ๓ คน ส่วนท่ีเหลือไม่ออกเสียงแสดงเจตนางดใช้เสียง  มติในท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์คือให้รื้อถอนได้ 
ผู้อ านวยการมอบให้กลุ่มอ านวยการด าเนินการตามข้ันตอนของทางราชการ 
 ๔.๒ รองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ เสนอในท่ีประชุมว่า บริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จ ากัด      
ได้หมดสัญญาในการมาจ าหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน ขอมติในท่ีประชุมว่าจะด าเนินการให้
บริษัทดังกล่าวมาจ าหน่ายต่ออีกหรือไม่ มติท่ีประชุมไม่อนุญาตให้มาจ าหน่ายในโรงเรียนเนื่องจากมีการ
จ าหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคไม่ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ของโรงเ รียน ผู้อ านวยการมอบให้กลุ่ม
อ านวยการและกลุ่มแผนและงบประมาณประกาศสรรหาบุคคลภายนอกมาจ าหน่ายในโรงเรียนแต่ต้องให้ถูก
หลักอนามัยตามหลักโภชนาการท่ีมีประโยชน์ต่อนักเรียน 
   



 
๑๗ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ งานสารบรรณ ขอความร่วมมือไปยังคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ท่ีได้รับรางวัลและน านักเรียนไป
แข่งขันที่ได้รับรางวัลให้รายงานมาตามข้ันตอนเสนอผู้อ านวยการ เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล 
 ๕.๒ ครอบครัวระรื่นรมย์ ขอบคุณฝุายบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน ท่ีให้
ก าลังใจกับครอบครัว ระรื่นรมย์ ท่ีสูญเสียคุณครูเยาวรักษ์  ระรื่นรมย์ ในวันท่ี ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓                
ณ  ศาลามหันตะปัญญานุสรณ์ วัดคุ้มจัดสรรต์ (วัดหลวงปูุนิล) ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 ๕.๓ เนื่องจากกลุ่มวิชาการ ได้เปล่ียนช่ืองานในโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้เหมาะกับ       
การบริหารงานของกลุ่มวิชาการ จาก งานพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ (งานที่ ๑๑) เป็น งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแก้ในคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหน้าท่ี ๙, ๑๐ และหน้าท่ี ๑๙  

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 
 
 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 


