
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………………. 

 
ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๓๐ คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๔ คน 
 ๑.  นางวเรวรรณ เถ่ือนนาดี 
 ๒.  นางสาวสุรภัสสรา   โสใหญ่    
 ๓.  นางณัฐชฎา ชัชวาลย์    
 ๔.  นายเสกสรร สีหาโมก   
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๑.  แสดงความยินดีกับ  นางลักษเดือน  สนทอง  ได้รับรางวัล  ยอดเยี่ยม  การประกวดส่ือนวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้วย Google Apps for Education  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  แนะนําตัวเนื่องในโอกาส 
มารับตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๓.  นายนพดล  สิงหศรี  รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  แนะนําตัวเนื่องในโอกาสมารับ
ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  การรับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  และนักเรียนได้รับ   
ดูรายละเอียดจากเอกสารการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙   
หน้าท่ี ๒ – ๔   
 ๑.๒  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานท่ีเด่นท่ีประสพผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ทุกตําแหน่ง  การปฏิบัติและ
กําหนดการ  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  ยื่นคําขอรับการประเมินประจําปี ๒๕๕๙  ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๒.๒  กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ให้เสนอรายช่ือถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.  ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๒.๓  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งเดียวพร้อมกัน 
ให้สํานักงาน ก.ค.ศ.  ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการประชุมคณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร   ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  หน้าท่ี ๕ – ๗  
 ๑.๓  การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๔๕  ในระหว่างวนัท่ี   
๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙  จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
ณ มุกดา Hall  โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  
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 ๑.๔  สรุปผลการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียนขามแก่นนคร  ประจําปี  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ในระหว่างวันท่ี   
๗ – ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  สามารถดาวโหลด File  ข้อมูลได้จาก  www.kham.ac.th  (เอกสารการจัดทําโครงการปี ๒๕๕๙) 
 ๑.๕  ขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  ในช่วงเดือน  กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดจากเอกสารการประชุมคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  หน้าท่ี ๔ – ๕   
 ๑.๖  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๖.๑  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล “การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ระดับ  ยอดเยี่ยม  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘”  ในวันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙  จากศูนย์แนะแนว เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  
 ๑.๖.๒  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น  ระดับสหวิทยาเขต  โรงเรียนขนาดใหญ่  
ในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  จัดโดยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   ในวันพุธท่ี ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๖.๓  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑  และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐  บาท   
ในการจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา  ประจําปี  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ท่ี ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ ห้องแก่นนครา  
โรงแรมวีวิช  ขอนแก่น 
 ๑.๖.๔  โรงเรียนขามแก่นนคร  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนําพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชร  ปีท่ี ๑  และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
ณ  โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗  ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากร  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๗.๑  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  ประธานกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ดีเด่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันศุกร์ท่ี ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่     
 ๑.๗.๒  นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และ  นายปราโมทย์  พูนปริญญา  เป็นครูผู้ฝึกสอนการจัด 
สวนถาดช้ืน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๖๕ ในระหว่างวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
 ๑.๗.๓  นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และ  นางสุภาพร  พิศฐาน  เป็นครูผู้ฝึกสอนการจัดสวนแก้ว   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๖๕  
ในระหว่างวนัท่ี  ๒๗ – ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
 ๑.๗.๔  นางลักษเดือน  สนทอง  ได้รับรางวัล  ยอดเย่ียม  การประกวดส่ือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้วย Googel Apps for Education ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๕  นางสาวอรรถวรรณ  สําเภาทอง  ได้รับรางวัล ดี  การประกวดส่ือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้วย Googel Apps for Education ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๘  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑.๘.๑  นายมาวิน  ภานุรักษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด 
ยุวทูต  “Stop Teen Mom”  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   
ในวันพุธที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  ช้ัน ๔ ขอนแก่นฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  
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 ๑.๘.๒  นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑  ได้รับรางวัลชมเชย 
การประกวดยุวทูต  “Stop Teen Mom”  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
ในวันพุธที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  ช้ัน ๔ ขอนแก่นฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  
 ๑.๘.๓  เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแสนคํา  เด็กหญิงปนัดดา  ทองดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔  และ 
เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การจัดสวนถาดช้ืน   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๖๕  ในระหว่างวันท่ี  ๒๗ – ๒๙   
มกราคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม  
 ๑.๘.๔  นางสาวสุนิสา  แก้วขาว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔  นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙  และ  นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐  ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ  การจัดสวนแก้ว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ   
ครั้งท่ี ๖๕  ในระหว่างวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ศาลายา จังหวัดนครปฐม  
 ๑.๘.๕  นางสาวสุธิดา  โสวัตร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖  ได้รับทุนการศึกษายากจน   
มีความกตัญญู  และต้ังใจเรียน  ปีการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  และส่งเรียนจนจบปริญญาตรี  จากบริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส  จํากัด  (มหาชน)  ในวันพุธที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๖  เด็กชายพนมวรรณ  แดงมาก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖  ได้รับทุนการศึกษายากจน   
มีความกตัญญู  และต้ังใจเรียน  ปีการศึกษาละ  ๘,๐๐๐  บาท  และส่งเรียนจนจบปริญญาตรี   
จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จํากัด  (มหาชน)  ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรยีนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๗  นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 
กิจกรรมค่ายเยาวชนประชาธิปไตย  ประจําปี  ๒๕๕๙  รุ่นท่ี ๒  จัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
ในระหว่างวนัท่ี ๑๙ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙   
 ๑.๘.๘  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  ได้รับทุนการศึกษา 
๓๕๐,๐๐๐  บาท  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ๔ ปี  ของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ๑.๙  ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๙.๑  กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  และการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน  
(Classroom Meeting)  ในวันเสาร์ – อาทิตย์ท่ี ๒๓ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๑.๙.๒  กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจําปี  ๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๓  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖   
ในวันพุธที่ ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ ณ อุทยานเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๑.๙.๔  กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙   
ในวันศุกร์ท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ ลานดอกแก้วโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๕  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ”  นักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓, ๕ และ ๖  ในวันศุกร์ท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๖  กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งท่ี ๓  ประจําป ี ๒๕๕๘  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
บริจาคโลหิต  จํานวน  ๕๒  ราย  ได้โลหิต  ๒๑,๐๐๐ ซีซี  ท่ีห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา  อาคาร ๕   
 ๑.๙.๗  กิจกรรมธรรมดายาตรา  ปีท่ี ๖  ในระหว่างวันท่ี  ๔ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
ณ ลานโฮงมูนมัง  ริมบึงแก่นนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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 ๑.๙.๘  กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีขามแก่น – สาธิต (มอดินแดง) ครั้งท่ี  ๒๘  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ ลานดอกแก้วโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๙  กิจกรรมการดําเนินงาน “เปิดรั้วขามแก่นนคร  (OPEN HOUSE)”  ประจําปี  ๒๕๕๙   
ในวันพุธท่ี  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ ลานดอกแก้ว  และหน้าอาคาร ๕  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๑๐  กิจกรรม  “ปัจฉิมนิเทศ”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๑๑  กิจกรรมการสอบปลายภาค  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  ในระหว่างวันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์ – 
๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๑๒  กิจกรรมโครงการร่วมใจฟื้นฟู และอนุรักษ์ลําห้วยศิลา  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
 ๑.๙.๑๓  กิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์  (๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการ  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙  ในวันจันทร์ – อังคารท่ี  ๗ – ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา อาคาร ๕  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๑๔  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  ในวันพุธท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ลานดอกแก้วโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๑๕  กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  อบรมสภานักเรียน  ประจําปี  ๒๕๕๙ 
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ท่ี ๑๒ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๙.๑๖  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร  เรื่อง  การออกแบบ 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ  ในวันจันทร์ท่ี ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมสิริสําอาง  โรงเรียนกลัยาณวัตร  
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๙.๑๗  กิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE  จากจังหวัด 
มุกดาหาร  นําทีมโดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนขามแก่นคร  ในวันจันทร์ท่ี ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE   โรงเรียนขามแก่นนคร
 ๑.๙.๑๘  กิจกรรมงานจัดแสดงส่ือ  นวัตกรรม  และประกวดแฟูมสะสมผลงานของครู  และบุคลากร 
ทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันอังคารท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องสมุด ICT   โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๑๐  เร่ืองแจ้งให้ทราบจากส างานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   
  ๑.๑๐.๑  การกําชับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ  ด้วยปรากฏมีเรื่อง 
การร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นจํานวนมาก  ได้จัดให้มี 
การสอนพิเศษ  การกวดวิชา  สอนทําการบ้านในทุกระดับช้ัน  ในรูปแบบท่ีโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการเอง  หรือยินยอม 
ให้องค์กรอื่น ๆ  เช่น  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครู  ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองเป็นผู้ดําเนินการ   
แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองโดยโรงเรียนเก็บเองหรือเป็นเงินบริจาคให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้จัดเก็บเงิน  ซึ่งมี 
ข้าราชการครูในสังกัดเป็นผู้ดําเนินการ  โดยการสมัครของนักเรียนเอง  แต่ให้ข้าราชการครูมากดดันบังคับนักเรียน  
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองเป็นจํานวนมาก  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   
ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้กํากับ สอดส่อง  ดูแล  พร้อมแจ้งกําชับให้โรงเรียนในสังกัดมิให้มีพฤติกรรมตามท่ีมี 
การร้องเรียนกล่าวหา  หากพบว่าโรงเรียนในสังกดัโรงเรียนใดมีพฤติกรรมดังกล่าว  ดําเนินการทางวินัยตามควรแก่ 
กรณีกับข้าราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑.๑๐.๒  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  ท่ีประสพผลสําเร็จเป็น
ท่ีประจักษ์เพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
  ด้วย อ.ก.ค.ศ. ได้ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการให้ข้าราชการครู  และบุคลากร 
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ทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  และวิทยฐานะเช่ียวชาญ  สําหรับผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ 
ผลสําเร็จ  เป็นท่ีประจักษ์สรุปได้  ดังนี้ 
  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓  ลงวันท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑    ลงวันท่ี ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
การด าเนินการ 
 ๑)  ยื่นแบบคําขอ  พร้อมแบบรายงาน  และข้อเสนอในการพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  
ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙  กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙  ให้เสนอรายช่ือถึงสํานักงาน  
ก.ค.ศ.  ภายในวันท่ี ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 ๒)  ผลงานดีเด่น  ท่ีเสนอขอต้องให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นรับรองทุกรางวัล  และทุกเรื่อง  
 ๓)  ให้คณะกรรมการกล่ันกรองในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินแล้วให้  
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ขอ  แล้วเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.)  พิจารณาคัดเลือกก่อนเสนอบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ ก.ค.ศ.  พิจารณาต่อไป 
 ๔)  ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก คร้ังเดียวพร้อมกัน  
ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน  ต้องมีผลงานดีเด่น  ดังนี ้
 ๑)  มีผลงานดีเด่นท่ีได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  (ให้รายงานตาม แบบ ๑) 
 ๒)  มีผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติ  และ  ก.ค.ศ.  ให้การรับรอง  
(ให้รายงานตาม แบบ ๒)  
  -  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล และต้องจัดทําขึ้นเองร้อยละ ๑๐๐   
จํานวน ๑ รางวัล 
  -  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ไม่น้อยกว่า  ๓  รางวัล และต้องจัดทําขึ้นเอง  ร้อยละ ๑๐๐  จํานวน ๒ รางวัล  
 ๓)  ผู้มีผลงานดีเด่นสูงสุดระดับชาติขึ้นไปไม่ครบ ตามข้อ ๑)  สามารถนําผลงานดีเด่นเทียบเคียงกับรางวัล 
ระดับชาติขึ้นไป ตามข้อ ๒)  มานับรวมได้  (ให้รายงานตาม แบบ ๓) 
 ๔)  ผลงานดีเด่น  ท่ีจัดทําร่วมกันหลายคน  ต้องมีสัดส่วนในการจัดทําผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ ๑๐๐  โดยให้ระบุสัดส่วนการดําเนินการว่าแต่ละคนจัดทําผลงานดังกล่าวคิดเป็นร้อยละเท่าใด  และให้ผู้ร่วม 
จัดทําทุกคนลงนามรับรอง (ให้รายงานตาม แบบ ๔) 
 ๕)  ต้องเป็นผลงานดีเด่น  ระหว่างวันท่ี ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙  กรณีผลงานดีเด่น 
ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ีกําหนดผู้ขอต้องช้ีแจงว่าได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างไร  และให้แสดงหลักฐานการพัฒนาผลงาน  และ 
ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง  (ให้รายงานตามแบบ  ด้านท่ี ๓) 
 ๖)  ผลงานดีเด่น  ต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีขอรับการประเมิน                               
 ๗)  สายงานบริหารการศึกษา  บริหารสถานศึกษา และนิเทศการศึกษา มีภาระงานเต็มเวลา  และสายงาน
การสอน มีภาระงานสอนไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 ๘)  ให้ผู้ขอ  จัดทําเอกสารสรุปผลงานดีเด่น  ๑  เล่ม  ไม่เกิน ๕๐ หน้า ภาคผนวกไม่เกิน ๑๐ หน้า  
ให้จัดทําในเล่มเดียวกัน  และผลงานดีเด่นท่ีเสนอขอต้องรายงานตามหัวข้อท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  และต้องครบ 
ทุกรางวัล/ทุกเรื่อง 
 ๙)  ให้ผู้ขอ  จัดทําขอเสนอในการพัฒนางาน (MOU) ๑  เรื่อง  และต้องเป็นเรื่องท่ีพัฒนาต่อยอดมาจาก 
ผลงานดีเด่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และให้ถือเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 ๑๐)  ประเมินพร้อมกันท้ัง ๓  ด้าน  โดยมีคณะกรรมการ ๓  คน ประเมินจากการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีของผู้ขอ 
การประเมิน  มีองค์ประกอบ  ๓  ด้าน 

 ด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากการมีวินัย การประพฤติตน 

เป็นแบบอย่างท่ีดี  การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

 ด้านที่ ๒  ด้านความรู้ ความสามารถ พิจารณาจากความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/ความสามารถ 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา/ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา/ความสามารถในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาตนเอง 

 ด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ๓ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร  และจัดการสถานศึกษา/ 

ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา/ความสามารถในการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาตนเอง 

 ส่วนที่ ๒  ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 ส่วนที่ ๓  ผลงานทางวิชาการ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (MOU)  ๑  เรื่อง 
 ๑.๑๐.๓  โครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๙  ด้วยสํานักปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ  โดยสํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน  ได้จัดโครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
ยุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๙  โดยแจ้งให้สถานศึกษาท่ีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  ยุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๙  ให้จัดส่งแบบรายงานโครงการขอรับการสนับสนุนไปยัง  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ภายในวันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  เพื่อจะได้รวบรวม  
ส่งสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนต่อไป 
 ๑.๑๐.๔  โครงการส่งเสริมหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปี ๒๕๕๙  ด้วยสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปี ๒๕๕๙ 
เพื่อให้นักเรียนนํารายได้ไปเป็นทุนการศึกษา  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 
โดยมอบให้สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตเป็นผู้ดําเนินการ  สหวิทยาเขตละ ๗,๕๐๐  บาท และเมื่อเสร็จส้ินโครงการแล้ว 
ให้รายงานผลการดําเนินงานพร้อมส่งหลักฐานการเบิก – จ่าย  ส่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ภายในวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑.๑๐.๕  การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็ก 
และเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙  ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จะดําเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก  และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทํา 
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยให้ผู้สนใจส่งแบบประวัติและผลงานไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๕  ภายในวันท่ี ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙ 
 ๑.๑๐.๖  โครงการประกวดสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  จังหวัดขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๙ด้วย 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทําโครงการประกวดสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ 
จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๙  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน  และประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออก 
ถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย  
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จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งใบสมัครและผลงาน  ไปท่ีสํานักงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น  
ต้ังแต่บัดนี้ – จนถึงวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 ๑.๑๐.๗  ประชาสัมพันธ์  กําหนดวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารการคํานวณเพื่อชําระภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา  วันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๕๙ 
รายการลดหย่อนภาษี ๒๕๕๙  ประจ าปีภาษี ๒๕๕๘ 
 หมวดที่ ๑  ลดหย่อนตนเองและครอบครัว 
  -  ค่าลดหย่อนส่วนตัว ๓๐,๐๐๐  บาท 
  -  ค่าลดหย่อนคู่สมรส ๓๐,๐๐๐  บาท 
  -  ค่าลดหย่อนบิดามารดา ๓๐,๐๐๐  บาท/คน 
  -  ค่าลดหย่อนบุตร และค่าการศึกษาบุตร ๑๗,๐๐๐  บาท/คน  ในจํานวนค่าลดหย่อน ๑๗,๐๐๐  บาทนี้   
แบ่งเป็นการลดหย่อนค่าเล้ียงดูบุตรคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และการลดหย่อนค่าการศึกษาบุตรอีกคนละ ๒,๐๐๐  บาท 
  -  ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ๖๐,๐๐๐  บาท/คน  การอุปการะหรือเล้ียงดูคนพิการ 
ตามกฎหมายการส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหมายถึงคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจําตัว 
คนพิการแล้ว  ผู้มีเงินได้จึงจะมีสิทธิลดหย่อนภาษีได้ ๖๐,๐๐๐  บาทต่อคนพิการ ๑ คน และมีเงื่อนไขว่าบุคคลพิการ 
จะต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ ๓๐,๐๐๐  บาท  อีกด้วย 
 หมวดที่ ๒  ดอกเบี้ยบ้าน เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา 
  -  ดอกเบ้ียสินเช่ือบ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้มีเงินได้ท่ีขอสินเช่ือเพื่อกู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย  สามารถนําดอกเบ้ีย 
มาหักลดหย่อนได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  หากเป็นการกู้ร่วมก็แบ่งส่วนไปยังผู้กู้แต่ละคนเท่า ๆ กัน 
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยนั้นมีเงื่อนไขคือจะต้องเป็นการกู้จากสถาบัน 
การเงินภายในประเทศ  เป็นการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างท่ีอยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง และใช้หลักทรัพย์ท่ีซื้อนั้น   
เป็นหลักประกันในการกู้  และต้องมีการอยู่อาศัยภายในหลักทรัพย์นั้นด้วย 
  -  เบ้ียประกันชีวิตท่ัวไป ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เบ้ียประกันท่ีผู้มีเงินได้จ่ายไปนัน้จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท แต่ในกรณีท่ีคู่สมรสไม่มีรายได้จะลดหย่อนได้ ๑๐,๐๐๐  บาท  นอกจากนี้มีเงื่อนไขว่าประกันชีวิต 
จะต้อง มีระยะเวลาเอาประกันมากกว่า  ๑๐ ปีข้ึนไป และบริษัทรับประกันต้องเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
หากเป็นการประกันท่ีมีผลตอบแทนจากเบ้ียประกันสะสมจะต้องตอบแทนในอัตราไม่เกิน ๒๐%  และการซื้อ 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เบี้ยประกันส่วนเพิ่มเติมจะไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ 
  -  เบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดา ๑๕,๐๐๐  บาท  ผู้มีเงินได้สามารถนําเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา 
มารดามาลดหย่อนได้สูงสุด ๑๕,๐๐๐  บาท  ถ้าผู้มีเงินได้เป็นลูกหลายคนสามารถแบ่งหักลดหย่อนได้เท่า ๆ  กัน แต่ท้ังนี้ 
บิดามารดาจะต้องมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อป ี
 หมวดที ่๓ ประกันชีวิตบ านาญสงเคราะห์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  สิทธิลดหย่อนภาษีในกลุ่มท่ี ๓  นี้ประกอบไปด้วย ๕ รายการหลัก ได้แก่ ประกันชีวิตแบบบํานาญสงเคราะห์  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน 
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เอกชน กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ซึ่งในแต่ละรายการจะมีเงื่อนไข และข้อจํากัดท่ีแตกต่างกัน ท่ีกําหนด
สัดส่วนและจํานวนเงินสูงสุดท่ีจะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกๆ รายการนั้นเมื่อรวมกัน 
ท้ังหมดแล้วจะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 -  ประกันชีวิตบํานาญสงเคราะห์  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  การประกันชีวิตแบบบํานาญสงเคราะห์นั้น 
เป็นการประกันอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถนําเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ ๑๕%  ของเงินได้ แต่จะต้องไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐  บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันต้ังแต่ ๑๐ ปีข้ึนไป  การจ่ายผลตอบแทนถ้าหากมี 
จะต้องให้หลังจากอายุ ๕๕ ขึ้นไปแล้ว  และจ่ายต่อเนื่องจนอายุเกินกว่า ๘๕  ปี ยกเว้นแต่การจ่ายในกรณีผู้เอา
ประกันเสียชีวิต 
  -  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund)/กองทุนครู 
โรงเรียนเอกชน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เงินท่ีผู้มีเงินได้ส่งเข้าสะสมในสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนนัน้สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจํานวน 
ท่ีจ่ายจริงสูงสุด ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 -  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
 (RMF: Retirement Mutual Fund) นั้นสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ ๑๕% ของเงินได้ และไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 หมวดที่ ๔ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนประกันสังคม 
 -  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หากผู้มีเงินได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ 
ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ในปีภาษีก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ ๑๕% ของเงินได้  แต่จํากัดว่า 
ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท นอกจากนี้กําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนก็จะได้รับการยกเว้นภาษี 
  -  กองทุนประกันสังคม ๙,๐๐๐  บาท  ในแต่ละเดือนผู้ประกันตนจะส่งเงินเข้าสมทบกองทุน
ประกันสังคมโดยหักออกจากเงินเดือน ๕%  จากฐานเงินเดือนสูงสุด ๑๕,๐๐๐  บาท ซึ่งมีคิดรวมเงินท่ีจ่ายไปท้ังปี 
จะเทียบเท่ากับจํานวนเงิน ๙,๐๐๐  บาท  
 หมวดที่ ๕ ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว บริจาคเพื่อการศึกษา และบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ 
นํามาลดหย่อนภาษีได้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน ๑๐% ของรายได้ท้ังปี 
 -  การบริจาคเพื่อการศึกษา ๒ เท่าของเงินท่ีจ่ายจริง  เงินบริจาคเพื่อการศึกษานั้นสามารถนํามา
ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่าของจํานวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐% ของรายได้ท้ังปี 
  -  ค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว ๑๕,๐๐๐  บาท  ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ก็คือ ต้องการ 
ค่าใช้จ่ายจากการท่องเท่ียวภายในประเทศเท่านั้น ได้แก่ ค่าบริษัทนําเท่ียว การซื้อแพคเกจทัวร์ การใช้บริการไกด์ 
ค่าท่ีพักในสถานประกอบการ  โรงแรม  โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานคือ ใบเสร็จท่ีระบุช่ือ ผู้ชําระเงิน จํานวนเงิน  
วันท่ีชําระเงิน และรายละเอียดของผู้รับชําระเงินอย่างชัดเจน 
 ๑.๑๐.๘  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  ๑)  บันทึกขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  และหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด/หนังสือขออนุญาต 
ไปราชการของหน่วยงานอืน่กรณีมีบุคคลภายนอกสังกัด เข้าร่วมเดินทางไปราชการด้วยโครงการหรือหลักสูตรท่ีได้รับ
การอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  (กรณีเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา)   
   ๒)  แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 



๙ 
 

   -  กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ  ถ้ามีการเบิกค่าน้ํามันเช้ือเพลิง 
ให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถของทางราชการในใบเสร็จรับเงินและแนบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ทางราชการ 
   -  กรณีเดินทางไปราชการด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว  ให้เบิกเงินเป็นค่าชดเชยโดยใช้แบบ
ขอเบิกค่าชดเชยน้ํามันกรณีเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัว  แนบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
โดยยานพาหนะส่วนตัวพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว 
    รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ  ๔  บาท 
    รถจักรยานยนต์     กิโลเมตรละ  ๒  บาท               
   -  กรณีเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง  
    กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้  ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  (แบบ บก. ๑๑๑) 
    กรณีเดินทางโดยรถไฟ ช้ัน ๑  ให้แนบกากตั๋วด้วย 
    กรณีเดินทางโดยรถปรับอากาศช้ัน ๑ (VIP ๒๔ ท่ีนั่ง)  ให้แนบกากตั๋วด้วย 
   -  กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 
    กรณีจ่ายเป็นเงินสด  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  และกากบัตรโดยสารเครื่องบิน 
    กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  (E – ticket)  ใช้ใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียด 
การเดินทาง (Itinerary  Receipt) 
 ๑.๑๐.๙  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัด  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ได้กําหนดปฏิทินในการดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙  จึงขอให้สถานศึกษา 
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตาม  สําหรับรายละเอียดและกําหนดการจะแจ้งประสานอีกครั้ง 
  ๑.๑๐.๑๐  การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้กําหนดแผนในปี ๒๕๕๙  สําหรับโรงเรียนดีประจํา 
ตําบล  โดยจะมีการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ท้ังโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนี ้
   ๑)  โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียน พัฒนาตนเองและประเมินตนเองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   ๒)  โรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีผ่านการประเมินต้นแบบจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกโรงเรียน 
ได้รับนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลให้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมิน
ความยั่งยืนจากหน่วยงานต้นสังกัด ปีละครั้ง 
  ๓)  โรงเรียนดีประจําตําบล ท่ียังไม่ผ่านจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกโรงเรียนได้รับนิเทศ  ติดตาม 
ช่วยเหลือดูแลให้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อพร้อมรับการประเมินต้นแบบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ปีละครั้ง 
  ๔)  โรงเรียนดีประจําตําบล  ท้ังท่ีผ่านการประเมินต้นแบบและยังไม่ผ่านการประเมิน ส่งผลงาน  
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” นําเสนอผลงานเพื่อหาวิธีปฏิบัติท่ีดี  (Best Practices) ระดับเขตพื้นท่ี  และ 
เป็นตัวแทนในการนําเสนอผลงานประดับประเทศ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะเรียนเชิญ 
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ประชุมเพื่อทราบแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 



๑๐ 
 

 
ในเดือน มีนาคม  ๒๕๕๙  
 ๑.๑๐.๑๑  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                   
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ทัน  ภายในวันท่ี ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙  
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทําหนังสือการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  พร้อมรายละเอียดโครงการ  ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายในวันท่ี ๒๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  หากไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลา ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมและเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 
 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้ลง Website 
โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว  
           มติในท่ีประชุม  - รับรอง - 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏบิัติ 
      ๓.๑  เร่ืองจากผู้อ านวยการ  (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
 ๓.๑.๑  การปรับปรุงอาคารสถานท่ีในระหว่างการปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ 
โรงเรียนจะปรับปรุงห้องวิชาการ  เนื่องจากพื้นทรดุมาก  ห้องท่ีอยู่ข้างห้องรองผู้อํานวยการวเรวรรณ  เถ่ือนนาดี   
จะจัดทําเป็นห้องครูเวรกลางคืน  ห้องสารสนเทศจัดทําเป็นห้องประชุมประมาณ  ๓๐ – ๔๐  ท่ีนั่ง  เนื่องจากมีห้อง
ประชุมไม่เพียงพอ   
 ๓.๑.๒  สรุปผลการดําเนินงานของมูลนิธิขามแก่นนคร   
สินทรัพย์  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑,๗๙๖,๓๑๐.๘๓  บาท 
หนี้สินและทุนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑.๓  สรุปผลการดําเนินงานของสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนขามแก่นนคร 
 สมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ไม่มีการเคล่ือนไหว  ข้อบังคับจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ ๑  ครั้งมอบให้รองผู้อํานวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  และนางวิคุณ  ตันติสุโชติ  เป็นผู้ดําเนินการ  และประสาน 
นายทะเบียน 
 

รายการ จํานวนเงิน 
รวมหนี้สินหมุนเวียน ๓,๐๐๐.๐๐ 
ทุนสะสม 
ยอดคงเหลือต้นปี ๑,๗๒๕,๐๓๘.๗๓ 
รายได้สูงกว่า (ตํ่ากว่า) ค่าใช้จ่าย 
สําหรับปี 

 
๖๘,๒๗๒.๑๐ 

รวมหนี้สินและทุนสะสม ๑,๗๙๖,๓๑๐.๘๓ 



๑๑ 
 

       ๓.๒  เร่ืองจากกลุ่มวิชาการ 
  ๓.๒.๑ การสอบแก้ตัวของนักเรียน 
  ครั้งท่ี ๑  วันท่ี  ๑๑ – ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  (ตามตาราง) 
  ครั้งท่ี ๒  วันท่ี  ๒๑ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ  ขอความกรุณาคุณครูทุกท่านดูแลลูก ๆ  
ในการสอบแก้ตัว  ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาได้ท่ีกลุ่มวิชาการ  เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป   
 ๓.๒.๒ การรับนักเรียน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ตามคําส่ังท่ี ๗๘/๒๕๕๙)   
 การรับนักเรียนชุดแรก  หลักฐานไม่ครบให้รับไว้ก่อน  ส่วนเรื่องการแต่งกายไม่เรียบร้อยให้แนะนํามาสมัคร
วันหลังนางอไุรวรรณ  ภวสุริยกุล  เสนอว่าการรับมอบตัวมีปัญหาเรื่องรับเงินเนื่องจากครูท่ีได้รับคําส่ังไม่มาปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้อํานวยการ  ให้ครูท่ีได้รับคําส่ังท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้แจ้งกลุ่มวิชาการ  คุณครูสิทธา  กล้าหาญ   
เสนอว่าให้โรงเรียนประสานร้านถ่ายเอกสารมาบริการผู้ปกครองในวันมอบตัว  ผู้อํานวยการมอบให้กลุ่มวิชาการ
ดําเนินการ  นางราตรี  หาญสุโพธิ์  เสนอว่าเอกสารท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการท่ีไปแทรกในวันมอบตัวทําให้ 
การดําเนินงานล่าช้า  นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  เสนอว่าให้กลุ่มงานท่ีต้องการข้อมูลกับนักเรียนให้แจกในวันท่ีนักเรียน
มารายงานตัว  และให้ไปกรอกท่ีบ้านนํามาส่งในวันมอบตัว   
  ๓.๒.๓  การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ ๔ 
 ในระหว่างวนัท่ี  ๕ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  จะมีการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -๔   
  ๓.๒.๔  การกําหนดคาบสอนของครู  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
  ๓.๒.๕  การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขามแกนนคร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
สรุปความคิดเห็นของครูใช้หลักสูตร  ได้ค่าเฉล่ีย  ๓.๙๘  อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  ได้ค่าเฉล่ีย  ๔.๐๘  อยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  ได้ค่าเฉล่ีย ๔.๒๙  อยู่ในระดับมาก  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
  ๓.๒.๖  โครงการครูดีศรีขามแก่นนคร  มอบให้นางเนตรคนึง  รัตนชวานนท์  และทีมงาน  ออกคําส่ัง 
ผู้พิจารณาคัดเลือก  และเรียนเชิญประชุมต่อไป 
   ๓.๓  เร่ืองจากกลุ่มแผนงาน  งบประมาณ  และบุคคล 
       ๓.๓.๑ การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถศึกษารายละเอียดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์ของโรงเรียนขามแก่นนคร  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
     ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนขามแก่นนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ 
๔. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวส่ิงเสพติดและอบายมุข 
๖. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑. ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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 ๒. ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 ๓. ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๔. ครู มีความสามารถส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
 ๕. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘. ครูมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๙. ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม 
 ๑๐. ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  
 ๑๑. ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ค่านิยม           ร่วมคิด ร่วมทํา นําสู่ความสําเร็จ 
วัฒนธรรม        รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทํางานอย่างมีความสุข 
เอกลักษณ์        มารยาทดี  มีจิตสาธารณะ  
อัตลักษณ์         วิชาการดี  กีฬาเด่น  ศิลปะยอด  ดนตรีเย่ียม  นาฏศิลป์เลิศ  
ปรัชญาโรงเรียน    รักหน้าท่ี  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

๑.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      ๒.  การบริการท่ีดี 
  ๓.  การพัฒนาตนเอง 
  ๔.  การทํางานเป็นทีม 
          ๓.๓.๒  แนวทางการเขียนโครงการ  ให้ยึดตามแผนพัฒนาการศึกษา/แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน   
ส่วนงบประมาณให้ระบุประเภท  เช่น  เงินอุดหนุน หรือ เงินโครงการเรียนฟรี หรือ เงินรายได้สถานศึกษา  
จากการจัดเก็บกับผู้ปกครอง / ส่วนเงินสวัสดิการ  ยังไม่มีตัวเลขท่ีชัดเจนไม่ควรระบุใช้งบประมาณจากเงินสวัสดิการ
โรงเรียน  เป็นต้น  ขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้อง  ได้รวบรวมส่ง
โครงการพร้อมสรุปรายการปะหน้าท่ีกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อท่ี
คณะทํางานจะนําไปสรุปและประชุมตัดงบประมาณในวันท่ี ๒๓ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
         ๓.๓.๓  งานการเงินขอความร่วมมือจากคณะคุณครูท่ียืมเงินทดรองจ่าย  กรุณาดําเนินการล้างใบยืม 
ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งขณะนี้มียอดเงินท้ังส้ิน  ๔๒๖,๔๐๔  บาท จํานวนใบยืม  ๔๖  รายการ 
         ๓.๓.๔  ขอความร่วมมือในการร่วมกันในการประหยัดการใช้ไฟฟูา หรือน้ําประปา เฉพาะเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงเรียนต้องชําระค่ากระแสไฟฟูา  เปน็เงินจํานวน ๓๑๑,๐๗๐.๓๓ บาท โรงเรียนมีมิเตอร์ ๒  ตัว 
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                 ตัวที่ ๑  อาคาร ๑, ๒, ๕  ห้องสมุด  และห้องพยาบาล 
                 ตัวที่ ๒  อาคาร ๓, ๔  บ้านพักครู  หอประชุม  อาคารกิจการนักเรียน  และอาคารประกอบ 
         ๓.๓.๕  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือกับงานกลุ่มแผนงาน  งบประมาณ  และบุคคล  ในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ  มาด้วยดีโดยตลอด  และขอเชิญชวนทุกท่านท่ีจะร่วมทํางานในกลุ่มแผน  งบประมาณ  และ
บุคคล  ตามโครงสร้างบริหารงานใหม่ในปี  ๒๕๕๙  

     ๓.๔  เร่ืองจากกลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๔.๑  แจ้งการดําเนินงานของกลุ่มอํานวยการในช่วงปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  ดังนี้ 
  ๑)  ดําเนินงานการทําบ่อบําบัดน้ําเสียหลังโรงอาหารให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
  ๒)  การปรับแต่งต้นไม้  ช่วงนี้อยู่ในระหว่างรอรถเครนของหน่วยปูองกนัสาธารณภัย 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการซ่อมรถเครนและจึงจะดําเนินการต่อไปได้ 
  ๓)  จะมีการปรับปรุง  ตกแต่งภูมิทัศน์  ภายในโรงเรียน  และดําเนินการก่อสร้างประตูด้านหน้า 
ข้างวัดปุารัตนมงคล  เป็นประตูท่ี ๒  ของโรงเรียน 
  ๔)  ขอบคุณผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีให้ความร่วมมือในวันสถาปนาโรงเรียน 
ได้ยอดบริจาคเป็นเงินจํานวน  ๒๓,๒๗๐  บาท  (สองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดท่ีแจ้ง 
  ๕)  ขอความร่วมมือทุกท่านในช่วงปิดภาคเรียน  ช่วยกันดูแล  สอดส่อง  ถึงความปลอดภัยของโรงเรียน 

 ๓.๕  เร่ืองจากกลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๕.๑  ขอขอบคุณคณะครูท่ีลงช่ือทํางานในกลุ่มกิจการนักเรียนทุกท่าน  ท่ีจะร่วมกันทํางานเพื่อ 
สนองนโยบายผู้อํานวยการให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเพื่อความมีคุณภาพของโรงเรียนขามแก่นนคร  ต่อไป 
  ๓.๕.๒  ในวันท่ี  ๑๒ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  ท่ีผ่านมา  กลุ่มกิจการนักเรียนได้จัดอบรมค่าย 
คณะกรรมการสภานักเรียนขึ้น  ผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสุข 
ในการร่วมกิจกรรม  ผลการประเมินโครงการเป็นท่ีน่าพอใจ  ขอขอบคุณคณะครูท่ีร่วมโครงการทุกท่าน   
ท่ีดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
  ๓.๕.๓  ในวันท่ี ๒๓ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ท่ีจะถึงกลุ่มกิจการนักเรียนจะจัดอบรมสารวัตรนักเรยีน
และจราจรให้กับนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  คือ  กลุ่มนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี ๑  จํานวน  ๖๐  คน  เพื่อเป็นผู้ช่วย 
ครูเวรในการควบคุมดูแลวินัยนักเรียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายเรื่อง  วินัยนักเรียนและ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓.๕.๔  เรียนแจ้งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  งาน  และกลุ่มงาน  ท่ีจัดกิจกรรมพิเศษภายในโรงเรียน   
ได้แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนก่อนวนัดําเนินงาน  ท้ังนี้เพื่อจะได้วางแผนการทํางานด้วยการอํานวยความสะดวก
การจราจร  และงานรักษาความปลอดภัย 
  ๓.๕.๕  เรียนแจ้งถึงหัวหน้าระดับช้ัน  และคุณครูท่ีปรึกษาประจําช้ัน  ระดับใดท่ียังไม่เลือกหัวหน้า
ระดับช้ัน  ให้ดําเนินการโดยเร่งด่วน  ท้ังนี้จะได้ทําคําส่ังการปฏิบัติงานให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก
 ๔.๒  โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มวิชาการ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
 ๔.๓  โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มแผนงาน งบประมาณ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
  



๑๔ 
 

 ๔.๔  โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบุคลากร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
 ๔.๕  โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอํานวยการ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 
 ๔.๖  โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก
 ๔.๗  การจ้างครูภาษาต่างประเทศ  มีมติจากประชุมเลิกจ้าง  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
 ๔.๘  การจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  ของโรงเรียนขามแก่นนคร  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 
โรงเรียนกําหนดวนัรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันอาทิตย์ท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
ณ ลานดอกแก้วโรงเรียนขามแก่นนคร  การแต่งกายใส่เส้ือลายดอก  ฝากให้นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์   
ดูแลเรื่องเครื่องเสียง  และมอบให้รองผู้อํานวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  ออกคําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน   

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง  อื่น ๆ 
 ๕.๑  ขอบคุณคุณครูปริวรรต  ประจันตะเสน  และทีมงานน้ําด่ืม  ท่ีให้ความอนุเคราะห์น้ําด่ืมในการประชุม
ครั้งนี้  เป็นน้ําจํานวน  ๒๐๐  ขวด 
 ๕.๒  ขอบคุณนางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  และทีมงาน  ท่ีเตรียมสถานท่ีประชุมคณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙   
 ๕.๓  นางเครือวัลย์  คงรักช้าง  แจ้งคณะครูท่ีจะไปศึกษาดูงานท่ีเกาะช้าง  มีจํานวน  ๙๖  คน  และผู้ติดตาม  
๖  คน  รวม  ๑๐๒  คน  โดยใช้รถทัวร์เพชรรัตน์ทัวร์  จํานวน  ๒  คัน  คันละ  ๔๕,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   
๙๐๐,๐๐๐  บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)  เดินทางในวันท่ี ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ขึ้นรถจุดเดียว 
ท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

                                      ลงช่ือ                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 

                                                      หัวหน้างานสารบรรณ 
 

            ลงช่ือ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายอํานาจ  พันธุ์ดิษฐ์) 
                ตําแหน่ง  ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ  ปฏิบัติงานแทน 
                                                                  รองผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล 

  
  ลงช่ือ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                             (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                       ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
                                   


