รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ 7/๒๕๖๓
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
เปิดประชุมเวลา

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
82 คน
10 คน
09.00 น.

วาระก่อนการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศเมื่อ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๒)
๑.๑.๑ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร
๑.๑.๒ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ
๑.๑.๓ ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย น แปลงระบบการ บริ ห ารจั ด ก ารและพั ฒ นาก าลั ง คน ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
๑.๑.๔ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึงการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๒ จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.๒.๒ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑.๒.๓ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑.๒.๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๑.๒.๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๑.๓ จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รัฐบาล
จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ซึ่ง ทาให้สัง คมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึง มี ความจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

๒
ศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกาลังสอง (Thailand Education Eco System : TEPS) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว
๑) พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ
๒) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th
๓) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคล สู่ความ
เป็นเลิศ
๔) จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น
๑.๔ หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
๑.๔.๑ ดาเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไข ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผล ตาม
นโยบาย “การศึกษายกกาลังสอง (Thailand Education Eco - System : TEPS) การศึกษาที่เข้าใจ Supply
และตอบโจทย์ Demand”
๑.๔.๒ ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ
๑.๔.๓ เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
๑.๕ การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
๑.๕.๑ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๕.๒ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
๑.๕.๓ กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา- วิเคราะห์ข้อมูล และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน
๑.๖ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
(ประกาศเมื่อ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๓)
๑.๖.๑ ด้านความปลอดภัย
๑.๖.๒ ด้านโอกาส
๑.๖.๓ ด้านคุณภาพ
๑.๖.๔ ด้านประสิทธิภาพ

๓

๔
๑.๗ ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2566 โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๗.๒ ปรัชญาของโรงเรียน
รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
๑.๗.๓ เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นกัลยาณมิตร มีจิตอาสา
๑.๗.๔ ค่านิยม
ร่วมคิด ร่วมทา มีจิตอาสา พาสู่ความสาเร็จ
๑.๗.๕ วัฒนธรรมของโรงเรียน
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา
๑.๗.๖ KHAM Model
หมายถึง การบริหารจัดการ ๓ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
K : Knowledge หมายถึง ความรู้ความสามารถ
H : Human Relationships หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
A : Achievement หมายถึง การทางานที่มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
M : Management หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช้ ๓ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๗.๗ วงจร KHAM MODEL

๑.๒ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 21 25 ธันวาคม 2563

๕
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ 6/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งได้ลงเว็บไซต์
โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ O-NET ม.๓ ย้อนหลัง ๓ ปี

๖
๓.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา แจ้ง ให้ครูที่ปรึกษาแจ้ง ให้
นักเรียนทราบ

๗
๓.๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2563

๓.๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๘
๓.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขามแก่นนคร
จาแนกตามระดับชั้น

๓.๑.๖ งานวัดผล
การแก้ 0 ร มส. แก้ในช่องเรียนซ้า ให้แก้ไขให้ถูกช่อง จะปิดระบบในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
จากนั้นจะให้ส่งเป็น วขกน.23
คาร้อง 0 ร มส. จะส่งให้ครูที่ปรึกษาเพื่อประสานครูที่นักเรียนติด 0 และช่วยเหลือดูแลนักเรียน
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
3.2.1 งานพัสดุ แจ้งเรื่องการสร้างโรงอาหารแบบ 101ล/27 อยู่ในระหว่างการรับเอกสารประกวด
ราคาในระบบ ยื่นเสนอราคาในวันที่ 4 มกราคม 2564 และพิจารณาเสนอราคาให้แล้วเสร็จภาย 3 วั น
เมื่อได้ผู้ชนะประกวดราคา จัดทาสัญญาภายใน 7 วัน และผู้รับเหมาลงงานภายใน 7 – 14 วัน
3.2.2 ขอบคุณคณะครูและบุคลากรในการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ดาเนินการไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ทาให้งานพัสดุดาเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
๓.๒.๓ สรุปจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๙
๓.๒.๔ สรุปจานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ยอดจริง ๑,๕๓๘ คน)

๓.๒.๕ สรุปการดาเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ๒๘ ธ.ค.๖๓)

๑๐
๓.๒.๖ สรุปเงินตามโครงการ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ๒๘ ธ.ค.๖๓) **ไม่รวมเงินรายได้**

๓.๓ กลุ่มอานวยการ
-ไม่มี๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

