รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๙๒ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๓ คน
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. ขอแสดงความยินดีกับ นางปราณี ถิ่นเวียงทอง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชาติ และได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เข็มสดุดี ในวันครูประจาปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๔
๒. ขอแสดงความยินดีกับ นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ และนายกรินทร์ ทองธวัช ได้รั บรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๔ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
๓. ขอแสดงความยินดีกับ นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญการ
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. ขอแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. ขอแสดงความยินดีกับ นายสินธุวา โสภะสุนทร เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
๗. ขอแสดงความยินดีกับ นายนิกร สีกวนชา เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
๘. ขอแสดงความยินดีกับนายธนาวุฒิ ชินฮาต ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ จากโรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกการแนะแนว
๙. ขอแสดงความยินดีกับนายฉัททันต์ วิโย ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ จากโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกศิลปศึกษา
๑๐. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นางสาวปรี ย าฉั ต ร ไชยสุ ข ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะ ครู ช านาญการ
จากโรงเรียนมุกดาหาร เนื่องในโอกาสย้ายมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกภาษาจีน
๑๑. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นายอั ค รเดช สมานฉั น ท์ ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะ ครู ช านาญการ
จากโรงเรียนนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสย้ายมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนขามแก่นนคร วิชาเอกพลศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเรียน ประกอบด้วย

๒
๑) มาตรการเร่งรัด (Critical Agenda) กรณีมีสถานการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรง ๕ เรื่อง
(๑) อาหารกลางวัน
(๒) ครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ
(๓) ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน
(๔) เด็กนักเรียนถูกกระทาด้วยอาวุธปืน มีด ของมีคมอื่นใด ถูกแขวนคอ ถูกกรอกยาพิษ
(๕) การปกปิดข้อมูล รายงานสถานการณ์ ข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า
๒) มาตรการภารกิจ (Normal Function) ให้ปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัด ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ปฏิ บั ติ ตามคู่ มื อการคุ้ มครองและช่ วยเหลื อเด็ กนั กเรี ยน ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
(๓) สถานศึ กษาจั ดให้ มี ครู เวรประจ าวั น คณะกรรมการนั กเรี ยน สารวั ตรนั กเรี ยน เจ้ าหน้ าที่ รั กษา
ความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
(๔) สถานศึ กษาดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง ครูแนะแนวต้อง
ร่วมกับครูที่ปรึกษาและนักจิตวิทยาในการคัดกรอง เพื่อคัดแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปูาหมาย ให้ครูที่ปรึกษา
ดูแลอย่างใกล้ชิด รู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
(๕) สถานศึกษาต้องสร้างภาคีเครือข่าย ในรูปแบบสหวิชาชีพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) สถานศึกษากาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม
๑.๒ แนวทางปฏิบัติการยื่นคาขอ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๐ ให้ข้าราชครูที่ประสงค์
ยื่นคาขอ ว ๒๑/๒๕๖๐ ดังนี้
๑) หนังสือนาส่งจากสถานศึกษา พร้อมแนบสาเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ จานวน ๓ ชุด
๒) แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครูสัง กัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (วฐ.๑ จานวน ๒ ชุด) ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้
๒.๑ แบบคาขอ วฐ.๑
๒.๒ แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
๒.๓ บันทึกข้อความที่ผู้ขอยื่นคาขอฯ ต่อสถานศึกษา
๒.๔ สาเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๒.๕ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จัดทาภาคผนวกแนบท้ายเล่ม วฐ.๑ เรียงตามลาดับ ตั้งแต่
ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน
(๒) ตารางสอน ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอนและให้ดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) สรุปรายงานชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นชั่วโมง/สัปดาห์ แยกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/สาขาวิชา ตามตารางสอน หากมีกรณีสถานศึกษาจัดตารางสอน สอนไม่ครบชั่วโมง (คาบ) ให้นับ
จานวนนาที นับเป็นชั่วโมง/สัปดาห์ ให้ชัดเจน
(๒.๒) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน, ภาระงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC), งานตอบสนองนโยบายและจุ ดเน้น สรุปให้ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ โดยแนบเอกสารหลักฐาน เซ่น คาสั่งมอบหมายงาน คาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
รายภาคเรียน/รายปี ประกาศหรือคาสั่งชั่ วโมงการปฏิบัติง านของข้ าราชการให้ปฏิบัติง านสนับสนุนการจั ด

๓
การเรียนรู้ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นต้น โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว (โดยใช้แบบฟอร์ม ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กาหนด)
(๒.๓) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แนบเอกสารหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และเชื่อว่ามี ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เช่น คาสั่ง
คณะกรรมการดาเนินการ PLC ระดับโรงเรียน, ตารางดาเนินการ PC ของโรงเรียน, บันทึกกิจกรรม PLC,
ภาพถ่ายการทากิจกรม PLC เป็นต้น
(๒.๔) เอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนา ให้แนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาที่เป็น
คุณสมบัติเท่านั้น
- การพั ฒ นาตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๒ ลงวั น ที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แนบใบผ่านการพัฒนาและรหัสหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง
- การพั ฒ นาตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ o๒๐๖.๗/ว ๓ ลงวั น ที่
๗ เมษายน ๒๕๕๔ มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว ๒๒/๒๕๖๐ ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เท่านั้น ทั้งนี้ วันที่ยื่นคาขอและวันที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคาขอ ผลการพัฒนาต้องยังไม่หมดอายุ
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ขอ หากภายหลังการตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ
๓. แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ตาแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จานวน ๒ ชุด
ให้จัดเรียงเอกสารหลักฐานตามลาดับ ปีการศึกษาที่ ๑ ถึง ปีการศึกษาที่ ๕ ดังนี้
๓.๑ แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒)
๓.๒ สาเนาคาสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (แนบทุกปีการศึกษา)
๓.๓ รับรองสาเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยผู้ขอและผู้อานวยการสถานศึกษา
๓.๔ ผลการประเมินของผู้อานวยการสถานศึกษา ในช่องระดับคุณภาพ/เหตุผล เมื่อให้ระดับคุณภาพใด
ให้ระบุเหตุผลและร่องรอยที่ปรากฏตามตัวชี้วัด
๓.๕ ความเห็ นของคณะกรมการตรวจสอบและกลั่ นกรองข้ อมู ล ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็น/ข้อสัง เกต และความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา ให้ลงความเห็น จุดเด่น
สิ่งที่ควรพัฒนา ความเห็น/ข้อสังเกต เช่นกัน
๔. แบบสรุ ปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่ ง ครู ๕ ปี การศึก ษา (วฐ.๓) ส าหรับผู้ อานวยการ
สถานศึกษา และเอกสารแนบท้าย วฐ.๓ จานวน ๒ ชุด
๕ แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน จานวน ๒ ชุด
๖. ข้อสัง เกตผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน จานวน ๓ ชุด คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตริ ะดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์ม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณา
๗. สาหรับผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน หรือ
รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ปัญ หาและนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนจานวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการโดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายการ

๔
๘. สาหรับผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเ ชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่ง เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนหรือ รายงานรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและ
นาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจานวนไม่ น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย ๑ รายการ
๙. ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง ครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะ และเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิช าชี พ (PLC) หรื อมี ชั่ว โมงการมี ส่ว นร่ วมในชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชีพ ในแต่ ละปีไ ม่ค รบ ๕๐ ชั่ วโมง
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด สามารถนาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบัน
คุรุพัฒนากาหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรองมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๑๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๓ (กรณีนี้ใช้ได้
ตั้ง แต่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น ) และตั้งแต่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๑.๓ ขอแสดงความยินดี กับผู้อานวยการสถานศึ กษาที่ย้ ายมาดารงตาแหน่ง และบรรจุแ ต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ดังนี้
ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
๑. นายอาพร อ้มเถื่อน ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๒. นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
๓. นายอภิโชติ สิงห์น้อย ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
๑. นายวราวุธ สร้อยพิมาย ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
๒. นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา
๓. นางสาวพิสดา อาภาพันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยา
๑.๔ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ ขอความอนุ เ คราะห์ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน
คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ในแต่ละด้านประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและ
การจั ดการศึก ษา รวมทั้งการให้การบริ การของสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ที่เ ว็บ ไซต์ข อง ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (https://www.obec.go.th/) เพื่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึก ษา เขต 25 จะได้รายงานผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ ๓ สั มฤทธิผลการบริ หารและการจั ด
การศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง พอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ และประเด็นพิจารณา : ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่ม

๕
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุม
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
๑.๕ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด รายงานข้ อ มู ล การเงิ น
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ผ่ านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการรายงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสมบูร ณ์ เนื่อ งจากเป็นโครงการที่ ใช้เ ป็นตั วชี้ วัดในการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (KRS)
๑.๖ ซั กซ้ อมความเข้า ใจแนวทางการเสนอขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณสาหรับ โรงเรีย นที่ ประสบ
ภัยธรรมชาติ
ด้วยขณะนี้ ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟูาคะนองและลมกรรโชกแรง
อาจส่ ง ผลกระทบกั บ อาคารเรี ย น อาคารประกอบและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น ๆ ได้ รั บ ความเสี ย หายต้ อ งได้ รั บ
การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนสานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ จึ ง ขอซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในแนวทางการขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ ต ามปกติ
อย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางการปูองกันและการจัดทาข้อมูลประกอบการเสนอ ดังนี้
๑) โรงเรี ย นควรมี ม าตรการเฝู า ระวั ง และดู แ ลอาคารเรี ย น อาคารประกอบและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น
ให้ปลอดภัยจากการโค่นทับของต้นไม้และอื่น ๆ
๒) เมื่อประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนรายงานให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบในเบื้องต้น และประสาน
โดยตรงที่กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบสภาพความเสียหาย
๓) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความเสียหาย พร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
๔) จัดทาเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ จานวนอย่างละ ๒ ชุด ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
(๔.๒) ส าเนาบั น ทึก สมุ ด การอยู่เ วรของครู เวรประจ าโรงเรี ย นที่ มี ก ารระบุ วัน เวลาในการเกิ ด
ภัยธรรมชาติดังกล่าว
(๔.๓) สาเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
(๔.๔) รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยถ้าเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม
ต้องแนบแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖ มาพร้อมด้วย (ต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามข้อ ๔.๑ – ๔.๓)
๑.๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้แจ้ง ให้โรงเรียนในสัง กัด ดาเนินการรายงาน
ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟูา /ค่าประปา /ค่าโทรศัพท์ /ค่าไปรษณีย์ /ค่าอินเตอร์เน็ต) ผ่านทางเว็บไซต์
http://e-budget.jobobec.in.th ซึ่งเป็นโครงการ “ประหยัดการใช้ไฟฟูาตามนโยบายของรัฐ” ตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการรายงานตามตัวชี้วัด

๖
ที่ ๔.๒.๑๒.๒(๒) ของระบบ KRS (KPI Repot System) ในระยะที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)
และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) ไปแล้วนั้น
ขณะนี้ เป็นช่วงระหว่างการรายงานข้อมูลในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) ดังนั้นจึงแจ้งให้
โรงเรียนในสัง กัด ด าเนิ นการรายงานค่ าสาธารณู ปโภค ผ่านทางเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th
โดยใช้ Browser Google Chrome และใช้ Username Password จากรหัส Obec (๖ หลัก) ให้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันทุกรายการ
๑.๘ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้โรงเรียนดาเนินการจัดทา
รายงาน SAR และน าส่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น รู ป เล่ ม จ านวน ๑ เล่ ม พร้ อ มส่ ง เป็ น ไฟล์
ทาง Email : iqa.spm25@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อที่จะได้สังเคราะห์รายงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
๑.๙ แนวทางการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทาให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ขยายการเปิ ด ปิ ดภาคเรี ย นของสถานศึก ษาในสั ง กัด และก ากับ ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร (เปิด เรี ยนเป็ น
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) รวมทั้งได้มีการประกาศมาตรการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาล
จึงส่ง ผลกระทบต่อแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งตามแผนการ
ประเมิ นของ สมศ. ต้ องด าเนิ นการให้เ สร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๓ ดั ง นั้ น คณะอนุ กรรมการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้มีข้อเสนอแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) ให้ สมศ. ปรับแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒) ให้ สมศ. วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่ง เป็นกลุ่มเปูาหมาย
ที่จะเข้ารับการประเมิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๓,๙๒๙ แห่ง ควรใช้รูปแบบการประเมินหรือ
แนวทางการประเมินแบบใด คือ การประเมินที่ไม่ต้องลงพื้นที่ประเมิน (Non Visit) การประเมินที่ลงพื้นที่
แบบบางส่วน (Partial Visit) หรือการประเมินลงพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ (Full Visit)
๓) เมื่อทราบว่าสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายแต่ละแห่งควรใช้รูปแบบการประเมินแบบใดแล้ว ให้คณะ
ผู้ประเมินสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาต่างๆ เหล่านั้น ให้เข้าใจและมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ และเมื่อทาการ
Pre-Analysis รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้วพบว่า สถานศึกษาใดที่ไม่จาเป็นต้องลงพื้นที่ไป
ประเมิน (Non Visit) ผู้ประเมินก็ต้องมีการ feedback ให้สถานศึกษานั้นรับทราบข้อมูลและเกิดการพัฒนา
ต่อยอดด้วย และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น ให้ทีมผู้ประเมินวิเคราะห์แ ละ focus ข้อมูลประเด็น
หลักที่ต้องการให้ชัดเจนตรงประเด็น แล้วใช้วิธีการโทรศัพท์พูดคุย สอบถาม และนัดหมายวันเวลาในการ
สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
๔) ในกรณีที่มีการไปประเมินสถานศึกษาแบบบางวัน (Partial Visit) หรือประเมินแบบเต็มรู ปแบบ
(Full Visit) กับกลุ่มสถานศึกษาที่สามารถเปิดเรียนเปิดสอนได้ตามปกติ ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ให้ ค ณะผู้ ป ระเมิ น และสถานศึ ก ษาด าเนิ น การประเมิ น โดยค านึ ง ถึ ง มาตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม
(Social Distancing)

๗
๕) ให้ สมศ. สร้างความเข้าใจและประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด (ทั้ง ส่วนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษา) หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลบางประเด็นของสถานศึกษาเพิ่มเติมที่หน่ว ยงานต้นสังกัดสามารถให้
ข้อมูลได้รวมทั้งแจ้งให้สถานศึกษารับรู้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
๖) ปรับลดวันที่ประเมินให้น้อยที่สุดแต่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกด้านที่ทาการ
ประเมิน ซึ่งอาจลดเหลือวันที่ใช้ในการประเมินเพียงจานวน ๑ - ๒ วัน
๗) ให้ผู้ประเมินยึ ดแนวคิดการประเมิ นเพื่อพั ฒนา ลดภาระการประเมิ นกับสถานศึกษา และ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ที่ไม่จาเป็น เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทาและขึ้นปูายต้อนรับ
การจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของนักเรียน เป็นต้น
๘) ให้ สมศ. สะท้ อนผลการประเมิน ให้ห น่วยงานต้ นสัง กัดและสถานศึ กษารับทราบ เพื่อ ใช้ผ ล
การประเมินเพื่อการพัฒนา โดยมีการสังเคราะห์ผลประเมินในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เช่ น คุ ณ ภาพของโรงเรี ย น โครงการ/กิ จ กรรมดี เ ด่ น ของโรงเรี ย น กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ปัจจัยความสาเร็จ แนวทางการพัฒนาต่อยอด จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา เป็นต้น
๙) ใช้คณะผู้ประเมินในเขตพื้นที่นั้ นๆ ทาการประเมิน สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้น ๆ (เลี่ยงการ
ข้ามจังหวัดประเมิน) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางข้ามจังหวัด
๑๐) สร้างมาตรฐานของผู้ประเมินให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเสนอสถิติ ข้อมูลปัญหา
ที่เกิดจากทีมผู้ประเมิน รวมทั้งข้อทักท้วงต่างๆ จากการประเมินสถานศึกษา
๑๑) งดการประเมินกับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
๑,๗๔๙ แห่ง ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการประเมินของปีง บประมาณ ๒๕๖๓ จนถึง ช่วงก่อนเปิ ด
ภาคเรียน ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้สถานศึกษามีเวลาเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้งนี้เมื่อ สมศ. พิจารณาแนวทางอย่างใดจะแจ้งให้สถานศึกษาและต้นสังกัดทราบต่อไป
๑.๑๐ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๑) ข้อ มูลสารสนเทศด้า นการวัด และประเมิ น รวมทั้ ง ผลการทดสอบต่ างๆ ได้ แก่ ผลการทดสอบ
O-NET, Pre O-NET, ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์กลุ่มวัดผลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ https://bit.ly/Wutpol25
๒) การประชุ ม ออนไลน์ ก ารรายงานการด าเนิ น งานตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (Memorandum of
Understanding: MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่
รองวิชาการและครูทะเบียนและวัดผล ในต้นเดือน มิถุนายน จึง แจ้ง ให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลสารสนเทศไว้
(รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการอีกครั้ง)
๓) การมอบโล่รางวัลสาหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานยอดเยี่ยม ปีการศึกษา
๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะดาเนินการมอบให้ในคราวการประชุมผู้บริหาร
ในลาดับถัดไป เมื่อสถานการณ์ COVID-๑๙ คลี่คลาย
๑.๑๑ แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กรณีที่ ๑ โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครไม่เต็มหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กาหนดไว้ ให้โรงเรียน
รับนักเรียน เข้าเรียนทุกคน

๘
กรณีที่ ๒ โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรี ยนที่กาหนดไว้ กาหนดแนวทาง
ในการคัดเลือกโดยการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนกลุ่มทั่วไปและวิธีการจับฉลากสาหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๒) วิธีการสอบคัดเลือก ใช้วิธีสอบคัดเลือกโดยการจัดสอบและไม่ใช้วิธีออนไลน์ ในการดาเนินการสอบ ดังนี้
๒.๑ การจัดห้องสอบและอาคารสถานที่
๒.๑.๑ กรณีที่โรงเรีย นจัดสอบ ให้ดาเนินการตามวิธีการเว้น ระยะห่างทางสัง คม หากใช้
ห้องเรี ยน ให้จั ดห้ องไม่เ กิน ห้อ งละ ๒๐ คน หากใช้ อาคารอเนกประสงค์ (เช่ น ห้อ งประชุ มใหญ่ ) ให้ เว้ น
ระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๒.๑.๒ กาหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งผู้ปกครองทราบ
ก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนานักเรียนมาสอบตามอาคารที่กาหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรอ
อยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถานที่จัดสอบตามที่โรงเรียนจัดให้
๒.๑.๓ เตรียมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้ าสอบ โดยดาเนินการภายใต้ แนวปฏิบั ติ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๒.๑.๔ เตรียมห้อ งสอบหรื อสนามสอบรอง สาหรับนั กเรียนที่ ไ ม่สามารถเดินทางมาสอบ
ยังสนามสอบหลักได้
๒.๒ เวลาในการสอบคัดเลือก โรงเรียนดาเนินการจัดสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนขามแก่นนคร ไม่มีการสอบเนื่องจานวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนไม่พอกับจานวนนักเรียนที่ต้องการ
๒.๓ การดาเนินการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- มีมาตรการเฝูาระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ โดยกาหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ
หรือตามอาคารสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับการ
ล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทาความสะอาดพื้นที่นักเรียนต้องใช้ส อบและ
ใช้ร่วมกันด้วยน้ายาถูพื้นที่สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง”
ประสานโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุ ขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ อดูแลส่ง ต่อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กับผู้ปกครอง
๑.๑๒ แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเปิดและปิดภาคเรียน ดังต่อไปนี้
- ภาคเรียนที่ ๑ วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีวันปิดภาคเรียน เว้นแต่
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรแล้ว
- ภาคเรี ย นที่ ๒ วั น เปิ ด ภาคเรี ย น วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๓ วั น ปิ ด ภาคเรี ย น วั น ที่ ๑ - ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จานวนทั้งสิ้น ๑๕ วัน
๑.๑๓ มาตรการการเฝูาระวัง ปูอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาสุ ขภาพจิต เด็ก นักเรียนก่อนเปิด ภาคเรีย นที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
๑) ให้ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง น าระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นมาใช้ ตามองค์ ป ระกอ บ
ทั้ง ๕ ประการ จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็นกลุ่มปกติ

๙
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กรณีพบว่ามีกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ให้รีบดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญ หาทันที
ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒) ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งตระหนักถึง ผลกระทบสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียน เนื่องจาก
ผู้ปกครองไม่มี รายได้หรือรายได้ลดลงซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย หากสถานศึกษามีการเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม
ให้สถานศึกษาพิจารณางด หรือขยายระยะเวลา หรือลดจานวนการเก็บเงินค่าใช้จ่ายนั้น โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีการร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นสื่อสาธารณะในวงกว้าง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
๓) ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการสาธารณสุข และการให้คาปรึก ษาด้า นสุข ภาวะทางจิต เพื่อเฝูา
ระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จัดให้มีคณะกรรมการระดับสถานศึกษาโดยมีเครือข่ายภายนอก
เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานเอกชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ร่ว มกันเฝูาระวังสามารถ
ติดต่อหรือส่งต่อได้อย่างทันท่วงที
๔) ให้ สถานศึ ก ษาจั ด ระบบเวรยามและก าจั ด จุ ด เสี่ ย ง มุ ม อั บ เช่ น ห้ อ งน้ า สระน้ า อาคารเรี ย น
ตรวจกระเป๋านักเรียน เป็นต้น เนื่องจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา อาจเกิดภาวะซึมเศร้าขั้นวิกฤติ
ทาร้ายตัวเอง เช่ น กระโดดจากอาคารเรี ยน ผูกคอด้วยเชือกหรื อผ้า กระโดดน้า ดื่มยาพิ ษ ใช้อาวุธปื น และ
ของมีคม เป็ น ต้ น และอาจขาดสติ ก ระท าความรุ นแรงกั บ เพื่อ นนั กเรี ย นด้ ว ยกัน เอง อั นเนื่ อ งมาจากการ
กลั่นแกล้ง ล้อ รังแกกัน
๕) ให้สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบการมาเรียน (กรณีมีการเรียนการสอนปกติ) ของนักเรียนหากพบว่า
นักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียนต่อเนื่องหลายวัน มอบหมายให้ครูประจาชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กทันที หากพบ
ความผิดปกติให้ดาเนินการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว
๖) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวั ญ กาลัง ใจผู้บริห ารสถานศึกษา และครู
ในสัง กัด ระหว่า งวัน ที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรายงานผลการด าเนิน งานให้ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๗) สาหรับมาตรการด้านการสาธารณสุขในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) นั้น ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดหรือรัฐบาลกาหนดอย่างเคร่งครัด
หากมีสถานการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนอย่างร้ายแรง ให้สถานศึกษารายงานมายัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ทุกช่องทางการสื่อสารโดยเร็ว
๑.๑๔ แนวทางการจัด ทาและจัดส่ งแบบรายงานผู้สาเร็ จการศึก ษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้แจ้ง แนวทางการจัดทาและจัดส่ง แบบรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบแล้วนั้น (หนังสือ สพม. ๒๕ ที่ ศธ ๐๔๒๕๕/๑๑๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓) ขณะนี้โรงเรียนได้
ดาเนินการจัดส่ง ปพ. ๓ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จานวน ๓๗ โรงเรียน (ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) และได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.๓ แล้ว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จะจัดส่งกลับให้โรงเรียนดาเนินการแก้ไขในส่วนที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้องและตรงกัน
ทุกฉบับและให้จัดส่งกลับคืนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับเอกสารคืน
๑.๑๕ การขอรับเงินบาเหน็จบานาญ บาเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๐
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้กาหนดให้ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุให้ยื่นคา
ขอรั บ บ าเหน็ จ บ านาญด้ ว ยตนเองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด ล่ ว งหน้ า ได้ ก่ อ นวั น ครบ
เกษียณอายุราชการ เพื่อไม่ให้ส่งผลผู้รับบาเหน็จบานาญและบาเหน็จลูกจ้าง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ จึ ง ขอให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า
ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมดาเนินการยื่นเพื่อขอรับเงินบาเหน็จ บานาญ
บาเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐
มิถุ นายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ อ งคอมพิ วเตอร์ โรงเรี ยนนครขอนแก่ น ก าหนด
ตามลาดับรายชื่อ และให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันประชุม
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
๕. สาเนามรณบัตร (ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
๖. สาเนาเงินฝากธนาคาร ( ผู้เกษียณ )
จานวน ๑ ชุด
๗. E-mail address (นามสกุลต้องไม่ใช่ส่วนราชการ)
(นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร และ นางอริสรา สุภาพ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
นายลาดวน มะลาศรี วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รุ่น ๘ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ อาคาร ๔
โรงเรียนนครขอนแก่น)
๘. รายละเอียดการลดหย่อนภาษีเงินได้ เช่น เบี้ยประกันชีวิต, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ
สร้างอาคารที่อยู่อาศัย
๙. สาเนา กพ.๗ จานวน ๒ ชุด (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะดาเนิ นการถ่ายเอกสาร
ให้พร้อมให้เจ้าหน้าที่บุคคลรับรองสาเนาถูกต้อง) เอกสาร ข้อ ๑ – ๕ เป็นเอกสารของตนเอง คู่สมรส บิดา
มารดา บุตร รับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น ด้วยปากกาสีน้าเงินและเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ Covid-๑๙ จึงกาหนดผู้เข้าร่วมดาเนินการ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน รายละเอียด ดังนี้
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลาดับที่ ๑ – ๒๐
รุ่นที่ ๒ เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ลาดับที่ ๒๑ – ๔๐
รุ่นที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ลาดับที่ ๔๑ – ๖๐
รุ่นที่ ๔ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ลาดับที่ ๖๑ – ๘๐
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลาดับที่ ๘๑ – ๑๐๐
รุ่นที่ ๖ เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ลาดับที่ ๑๐๑ – ๑๒๐
รุ่นที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ลาดับที่ ๑๒๑ – ๑๔๐
รุ่นที่ ๔ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ลาดับที่ ๑๔๑ – ๑๕๕
รายชื่อผู้เกษียณอายุ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
๑.๑๖ การสารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทลั และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน แจ้ง สารวจความต้อ งการกล่องทีวีดิ จิ ทัล และ
เครื่องรับโทรทัศน์ กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

๑๑
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยให้โรงเรียนดาเนินการสารวจความต้องการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
มีโ รงเรี ย นในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ ได้ แ จ้ง ความต้ อ งการของ
ผู้ปกครองในการขอรับอุปกรณ์ดังกล่าว จานวน ๘๓ โรง (ไม่ขอรับ ๑ โรง) รวมความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล
จานวน ๙,๕๖๙ กล่อง ต้องการโทรทัศน์ จานวน ๗,๓๙๔ เครื่อง
การดาเนินการจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน
(พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓)
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกเลิกการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยกเลิกการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา(Uninet) โดยให้ สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ที่สามารถให้ประสิทธิภาพดี
ที่สุดจนถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น สถานศึก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาเป็นต้องมี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการพัฒนาดังกล่าว ประกอบกับเพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีนโยบาย
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณในการเช่ า ใช้ สั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ตให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสั งกัด โดยมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน ๑๙ เขต (แบ่งตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาเขตตรวจราชการ) เป็น
ผู้แทนในการดาเนินการจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา
๕ เดือน (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓)
สาหรับกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาเขตตรวจราชการ ที่ ๑๒ (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) กรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณากาหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับ บริหารสัญญาเช่า ประจาปี
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีของทางราชการ บัดนี้ได้มีการลงนามในสัญญาการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดื อ น (พฤษภาคม – กัน ยายน ๒๕๖๓) ของหน่ว ยงานและ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการ ที่ ๑๒ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) กับผู้ให้บริการคือ บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะได้ทาการติดตั้งและปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามตารางปฏิทิ นการติดตั้ง
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนได้อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกากับติดตาม
ให้การติดตั้งเป็นไปตามคุณลักษณะและขอบเขตงานตามข้อตกลงในสัญญาต่อไป
๑.๑๗ ผู้อานวยการฝาก ๗ รอยปริ ที่ทาให้โลกไร้สมดุล ให้คุณครูแยกแยะด้วย การคิด วิเคราะห์ และ
แยกแยะ ดังรายละเอียดแนบ

๑๒
๑.๑๘ ครูทรงคุณค่าโรงเรียนขามแก่นนคร ยังได้คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ มาทาการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เหมือนเดิม
๑.๑๙ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๙.๑ เป็นผู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมราบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื่องใน
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจัดหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ จาก จังหวัดขอนแก่น
๑๙.๒ ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาที่โรงเรียน)
ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e
ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
๑.๑๙.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประเพณีเทศน์มหาชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๑.๒๐ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๒๐.๑ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศ
เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จานวนนักเรียนน้อยกว่า
๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
๑.๒๐.๒ นายพิ พั ฒน์ พงศ์ บุ ญอนั นต์ รองผู้ อ านวยการโรงเรี ยนขามแก่ นนคร ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รรางวั ล
ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จานวนนักเรียน
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
๑.๒๐.๓ นายนิกร สี กวนชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัต รรางวัลระดั บประเทศ
เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จานวนนักเรียนน้อยกว่า
๒,๕๐๐ คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg CO๒e ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
๑.๒๐.๔ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี และนางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไ ชย ครูกลุ่มสาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ การแข่งขันแต่งคาประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๑ “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟูามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา”
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๑.๒๐.๕ นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญ หาธรรมะ
โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๑.๒๐.๖ นายสุขขี ดีสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง
วิ่ง ๘๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย สถิติ ๒.๑๐.๓๙ นาที และชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย สถิติ ๔.๓๕.๕๖ นาที ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒ นาการกีฬาแห่ง ชาติ การกีฬาแห่ง ประเทศไทย จัง หวัดขอนแก่ น
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และได้เป็นตัวแทนภาค ๓ (ภาคอีสาน) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (ระดับประเทศ) “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด

๑๓
๑.๒๐.๗ นายสุขขี ดีสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง ขว้างจักร
รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง สถิติ ๑๐.๑๖ เมตร ในโครงการจัดการแข่ง ขันชิงชนะเลิศแห่ง จัง หวัดขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒ นาการกีฬาแห่ง ชาติ การกีฬาแห่ง ประเทศไทย จัง หวัดขอนแก่ น
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
๑.๒๑ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๒๑.๑ นางสาวปนัดดา เกษสุภะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓
รุ่นอายุ ๑๕ – ๒๓ ปี การประกวด Mr. Miss Model International Thailand ๒๐๑๙ กิจกรรมการค้นหา
สุดยอดนายแบบนางแบบรุ่นใหม่ระดับประเทศ ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ
MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๑.๒๑.๒ นายเศรษฐพงษ์ ศรีพลแท่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒
การแข่งขันแต่งคาประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๑ “เทพรัตนราช
สดุดี เจ้าฟูามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา” วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๑.๒๑.๓ นางสาวภัทราพร บัณฑิตกุล และนางสาวอุษณีษ์ ปรางทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีเทศน์ มหาชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๑.๒๑.๔ นายนั ทฐพงศ์ ศรีพิม พ์ ได้ รับรางวัล ชนะเลิศอั นดับที่ ๓ เหรีย ญทองแดง วิ่ง ๘๐๐ เมตร
รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย สถิติ ๒.๑๐.๓๙ นาที และชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร รุ่นอายุ
๑๕ ปี ชาย สถิ ติ ๔.๓๕.๕๖ นาที ในโครงการจั ด การแข่ ง ขั น ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒ นาการกีฬาแห่ง ชาติ การกีฬาแห่ง ประเทศไทย จัง หวัดขอนแก่ น
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และได้เป็นตัวแทนภาค ๓ (ภาคอีสาน) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (ระดับประเทศ) “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด
๑.๒๑.๕ นางสาวจุฑาภรณ์ หม่อมกลาง ชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง
สถิติ ๑๐.๑๖ เมตร ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่ง ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดขอนแก่น
๑.๒๒ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๒๒.๑ กิ จ กรรมค่ า ยคณิ ต ศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ในวั น ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๒.๒ การทดสอบ Pre O-Net ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวั นที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๓
๑.๒๒.๓ กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๑.๒๒.๔ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการอ่ านและเขียนภาษาอัง กฤษขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๒.๕ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๒.๖ กิจกรรมโครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร (KKN Open House) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๔
๑.๒๒.๗ การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญ ญา (MI) ด้วยแนวคิด
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
Active Learning (AL) และ STEM Education วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๒.๘ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ลานดอกแก้วโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๒.๙ การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๒๒.๑๐ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
๑.๒๒.๑๑ กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อวั นพุ ธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้ องร่ มมะขามโรงเรี ยนขามแก่ นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุม -รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้อานวยการให้แทรกเศรษฐกิจพอเพียงและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๑.๒ งานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ขอบคุณคุณครูและบุคลากรที่ความร่วมมือในการจัดทา
ID PLAN และ SAR ประจาปี ๒๕๖๒ และให้คุณครูจัดทา ID PLAN ประจาปี ๒๕๖๓
๓.๑.๓ งานวัด ผลและประเมิน ผล วัน ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวั นสุดท้ายของการแก้ ๐ ร มส.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เมื่อครูประจาวิชาดาเนินการแก้เสร็จเรียบร้อย ให้ส่งเอกสาร ว.ขกน.๒๓
ที่กลุ่มวิชาการทุกครั้ง และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓ ๕, และ ๖ ดาเนินการเรียบร้อยขอให้ครูที่
ปรึกษารับได้ที่กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๔ งานทะเบียน ขอบคุณครูราตรี หาญสุโพธิ์ ได้ดาเนินการลงทะเบียนนักเรียน ที่ยังไม่เรียบร้อย
และอยู่ในระหว่างดาเนินการ
๓.๑.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบให้คุณครูสุภาณี คงกระโทก สารวจบุคลากรที่ยังไม่ ผ่านอบรม
ทางลูกเสือให้รายงานขึ้นมาเพื่อจะได้ให้บุคลากรดังกล่าวไปอบรม
๓.๑.6 งานเรียนร่วม โรงเรียนมีนักเรียนจานวน ๓ คน มีครูดูแล ๒ คน ระเบียบให้ครู ๑ คน ดูแล
นักเรียน ๓ คน
๓.๑.7 งานห้องสมุด ผู้อานวยการฝากให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๑.๘ งานแนะแนว ควรทางานร่วมกับครูที่ปรึกษา
๓.๑.๙ งานไอซีที
๑) ขอบคุณคุณครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการอบรมการสอนออนไลน์ ถ้ามี ปัญหา
ให้สอบถามกับครู ICT ทุกท่าน
๒) ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แจ้งนักเรียนสารวจ Email ว่าใช้ได้หรือไม่หรือ
จาไม่ได้ให้แจ้งมายังงาน ICT เพื่อดาเนินการแก้ไขให้

๑๕
๓) ฝากให้ครูทดลองใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, และ
๖ ถ้าเกิดปัญหาให้สอบถามกับครู ICT ทุกท่าน
๓.๑.๑๐ งานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนิเทศการเรียน
การสอนและวิจัยในชั้นเรียนให้ครูส่งแผนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จานวน ๑๒ คาบ ส่วน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้จะขึ้นไปแขวนไว้ที่เว็บไซต์โรงเรียน
๓.๑.11 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ผู้อานวยการได้ดาเนินการอบรมความรู้บุคลากรอยู่
ตลอดเวลา
๓.๑.12 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีนโยบาย
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกโรงเรียน ขามแก่นนคร ดาเนินการประเมิน
เรียบร้อย
๓.๑.13 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดาเนินการเป็นปัจจุบัน
๓.๑.๑๔ โครงการสะเต็มศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร
๓.๑.15 การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตามคาสั่งที่ ๑๒๕/2563
- ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563
- ม.4 วันที่ 14 มิถุนายน 2563
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ งานแผนงานโครงการ
๑) แจ้งวิสัยทัศน์โรงเรียนและโมเดลโรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ)
๒) ให้ตัวแทนกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบการเขียนโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับ
โครงการให้ ตรงกับ งบประมาณที่ ไ ด้รั บการจั ดสรร ในวัน อั ง คารที่ ๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โดยให้เตรียมไฟล์โครงการปี ๒๕๖๓ และนา Notebook มาด้วย
๓.๒.๒ งานพัสดุ
๑) การก าจัด ปลวกอาคารเรี ยน และบ้ านพัก ครูเ สร็ จเรีย บร้อ ย ใช้ ง บประมาณ ๙๓,๑๕๐ บาท
บริษัทจะเข้ามาเซอร์วิส ๒ เดือน/ครั้ง หากมีปลวกขึ้นอีกให้แจ้งพัสดุเพื่อดาเนินการต่อไป
๒) การซ่อมแซมอาคารเกษตรผู้ประกอบการได้ส่งงานเรียบร้อย อยู่ในระหว่างดาเนินการขอเบิกกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป
๓) หนังสือเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้แจ้งให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มารับเป็นที่เรียบร้อย
๓.๒.๓ งานการเงิน
แจ้งการล้างใบยืมตามระเบียบให้ส่งใช้เงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันยืมเงินไป
๓.๒.๔ งานบุคลากร
๑) การสแกนนิ้วมือควรรอให้ระบบประมวลผลให้เรียบร้อยและรอฟังเสียงตอบรับก่อนทุกครั้ง
๒) การลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู ให้ยึดตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
การส่งใบลาให้ตรวจสอบการเขียนใบลาให้ครบถ้วน เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั้ง
๓) จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นและนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู
โรงเรี ย นขามแก่ น นคร ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ มี บุ ค ลากรทั้ ง หมาด ๑๑๔ คน ชาย ๔๒ คน หญิ ง ๗๒ คน
(รายละเอียดดังแนบ)

๑๖
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
งานอาคารสถานที่
๑. ต่อเติมบริเวณโดมอเนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้เป็นโรงอาหารในการเปิดภาคเรียน
๒. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสนามสอบเตรียมทหาร
๓. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสนามสอบรองผู้อานวยการ
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร แจ้งรายละเอียดการเบิกค่า
สินไหมทดแทน นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นคร ทุกท่านเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรให้นาใบรับรอง
แพทย์ที่ระบุว่า “อุบัติเหตุจราจร” และบอกสาเหตุให้ชัดเจน มีขั้นตอนทาเรื่องเบิกที่งานประกันอุบัติเหตุ ดังนี้
๑) กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สาหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
๒) เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
(๑) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น
(๒) สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
(๔) สาเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา
(๕) สาเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา
๓) ในกรณีไม่มีบิดา มารดา มีแต่ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
๓.๔.๒ การเปิด – ปิด ประตูหน้าโรงเรียนวันเปิดเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ใช้ประตูด้านหน้าจุดเดียว
๓.๔.๓ การตรวจคัดกรองและการสวมหน้ากาอนามัย
๓.๔.๔ การดูแลนักเรียนให้หัวหน้าระดับชั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ดูแลคัดกรองนักเรียน
ด้านหน้าประตูโรงเรียนตามกาหนด เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๓.๔.๕ การรั บ ผิ ด ชอบเวรครู ช าย และสตรี ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามค าสั่ ง อย่ า งเคร่ ง ครั ด
เพื่อประโยชน์ทางราชการ
๓.๔.๖ โครงการขามแก่ น ปั น น้ าใจ ห่ า งไกล COVID-๑๙ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(รองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ และคณะ) ผู้อานวยการขอบคุณคณะทางานทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ รองผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ เสนอในที่ประชุมในเรื่องการรื้อถอนบ้านดิน เนื่องจากชารุด
ใช้งานไม่ได้อีกอย่างถ้าปล่อยไว้นานกลัวเป็นอันตรายต่อนักเรียน ในที่ประชุมให้ รื้อถอนได้ ๔๘ คน ไม่อนุญาต
ให้รื้อถอน ๓ คน ส่วนที่เหลือไม่ออกเสียงแสดงเจตนางดใช้เสียง มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์คือให้รื้อถอนได้
ผู้อานวยการมอบให้กลุ่มอานวยการดาเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ
๔.๒ รองผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ เสนอในที่ประชุมว่า บริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จากั ด
ได้หมดสัญ ญาในการมาจาหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน ขอมติในที่ประชุมว่าจะดาเนินการให้
บริษัทดั ง กล่า วมาจาหน่ายต่ออีกหรือไม่ มติที่ป ระชุม ไม่อนุญ าตให้ มาจาหน่ายในโรงเรียนเนื่องจากมีการ
จาหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคไม่ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ของโรงเรียน ผู้อานวยการมอบให้กลุ่ม
อานวยการและกลุ่มแผนและงบประมาณประกาศสรรหาบุคคลภายนอกมาจาหน่ายในโรงเรียนแต่ต้องให้ถูก
หลักอนามัยตามหลักโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ งานสารบรรณ ขอความร่วมมือไปยังคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ไ ด้รับรางวัลและนานักเรียนไป
แข่งขันที่ได้รับรางวัลให้รายงานมาตามขั้นตอนเสนอผู้อานวยการ เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล
๕.๒ ครอบครัวระรื่นรมย์ ขอบคุณฝุายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน ที่ให้
ก าลั ง ใจกั บ ครอบครั ว ระรื่ นรมย์ ที่ สู ญเสี ยคุ ณครู เยาวรั กษ์ ระรื่ นรมย์ ในวั นที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ศาลามหันตะปัญญานุสรณ์ วัดคุ้มจัดสรรต์ (วัดหลวงปูุนิล) ตาบลในเมือง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๕.๓ เนื่ องจากกลุ่ม วิช าการ ได้เ ปลี่ย นชื่ องานในโครงสร้ างการบริห ารงานโรงเรีย น เพื่ อให้เ หมาะกั บ
การบริหารงานของกลุ่มวิชาการ จาก งานพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ (งานที่ ๑๑) เป็น งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแก้ในคู่มื อการปฏิบัติง านข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหน้าที่ ๙, ๑๐ และหน้าที่ ๑๙
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น

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

