
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ท่ี ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

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

 
ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๑๓ คน 
ผู้ไม่มาประชุม       ๑๔ คน  คือ 
 ๑.  นางนงเยาว ์ พรหมทอง ๘.  นายวิระวงค์  หงส์ค าเมือง 
 ๒.  นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย   ๙.  นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์ 
 ๓.  นางนภธร อัครธรสกุล ๑๐.  นางญาณิศา เครือวรรณ 
 ๔.  นายวีระพล จันทร์ศิลา     ๑๑.  นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล 
 ๕.  นายปราโมทย์  พูนปริญญา ๑๒.  นายสุรพล  ล้อเทียน 
 ๖.  นางสุภาณี  คงกระโทก ๑๓.  นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์ 
 ๗.  นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ๑๔.  นายสุวัฒน์  ดวงรัตน ์

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๑.  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ดังรายนามต่อไปนี้ 
  ๑.๑  นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  ได้รับเครื่องราชประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
  ๑.๒  นางสาวสุวภี  พรหมมีเนตร  ได้รับเครื่องราชประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 ๒.  แสดงความเสียใจกับคุณแม่ค าผาย  แซ่โกว  คุณแม่คุณครูวิไล  ทองแท่งไทย  ท่ีเสียชีวิต  และโรงเรียนขามแก่นนคร  
ร่วมท าบุญเป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  วันเสาร์ท่ี ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  และวันอาทิตย์ท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนขามแก่นนคร  
ได้รับมอบหมาย  ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดนิทรรศการศิลปะ “๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป”์ ณ เวทีกลาง  และลานหอศิลป์  ตลาดต้นตาล  
จังหวัดขอนแก่น   
 ๑.๒  แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปี ๒๕๖๐  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ท่ี
รักษามาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  ๑.๒.๒  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับ ดีเด่น 
  ๑.๒.๓  รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารท่ี ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐    
จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 



 
๒ 

 ๑.๓  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑.๓.๑  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่น  
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปะจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 ๑.๓.๒  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติในฐานะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ดีเด่น  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ท่ี ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมสตาร์  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
 ๑.๓.๓  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  รับโล่เกียรติคุณ  ผู้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวัน 
อังคารท่ี ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
 ๑.๓.๔  นางนภธร  อัครธรสกุล  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม ๙  ประการ  เรื่อง เรียงร้อยไมตรี  
ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จัดโดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
   ๑.๓.๕  นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์  นางนภธร  อัครธรสกุล  และนายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม  ได้รับ
เลือกเชิดชูเกียรติเป็นครูดีท่ีมีอุดมการณ์  และมีผลงานดีเด่นเพื่อศิษย์เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ในวันท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๐  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
 ๑.๓.๖  นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ัน ม. ๔ – ม. ๖  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันท่ี ๒๙ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๓.๗  นายปราโมทย์  พูนปริญญา  และนายวีระพล  จันทร์ศิลา  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับช้ัน ม. ๑ – ม. ๓ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันท่ี ๒๙ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๓.๘  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ช้ันท่ี ๓  เป็นผู้อุทิศตนด้วยก าลังกาย
ก าลังปัญญา  และแรงงาน  ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา  ในวันพุธท่ี ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
    ๑.๔.๑  นางสาวพักตร์วิภา  กดไธสง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒  และนางสาวบุษกร  มนตรีภักดี  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑  ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น  เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๔.๒  นางสาวสุนิสา  แก้วขาว   นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  และนางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว    ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ัน  ม. ๔ – ม. ๖  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันท่ี ๒๙ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต  กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๓  เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา  เด็กหญิงดวงฤทัย  หลักค า  และ เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล      
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  กิจกรรม  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับช้ัน  
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ม. ๑ – ม. ๓  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันท่ี ๒๙ – ๓๑  
มกราคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๕  ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑.๕.๑  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีขามแก่น – สาธิต (มอดินแดง) ครั้งท่ี  ๒๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ในวันท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ๑.๕.๒  กิจกรรมการสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐  
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๕.๓  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์  กุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
ในวันท่ี  ๑๘ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  ลานดอกแก้ว  โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๕.๔  กิจกรรมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ  อนุสาวรีย์แห่งความเสียสละ  หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าท่ี  ๖  ค่ายศรีพัชรินทร 
  ๑.๕.๕  กิจกรรมวันสถาปนากรมทหารม้าท่ี  ๖  ครบรอบปีท่ี  ๓๔  ในวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ  กองบังคับการกรมทหารม้าท่ี  ๖  ค่ายศรีพัชรินทร 
  ๑.๕.๖  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในระหว่าง
วันท่ี ๖ - ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๕.๗  กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  ในระหว่างวันท่ี  
๑๐ - ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ๑.๕.๘  การติว O-NET  ในระหว่างวันท่ี  ๑๔ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   
  ๑.๕.๙  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ในระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ๑.๕.๑๐  กิจกรรมการจัดพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์  งานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณี ผูกเส่ียว  
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในวันท่ี  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๕.๑๑  กิจกรรมร่วมขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเส่ียว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  
ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในวันท่ี  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   
 ๑.๕.๑๒  กิจกรรมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ  ในโครงการโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารท่ี ๒๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
 ๑.๕.๑๓  การด าเนินงานการเลือกต้ังประธานนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันท่ี ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ท าให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
  ๑.๕.๑๔  กิจกรรมการจัดค่ายสะเต็มศึกษาบูรณาการนาโนเทคโนโลยี  ในวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๕.๑๕  กิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธไมตรีกับณฑลทหารบกท่ี ๒๓  ในวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ณ สนามฟุตบอลค่ายศรีพัชรินทร   
 ๑.๕.๑๖  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ท าให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๑.๕.๑๗  โครงการวัยรุ่น  วัยใส  รักอย่างไรไม่ให้เส่ียง ในวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร   



 
๔ 

  ๑.๕.๑๘  การสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙  ในระหว่างวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๓  
มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๕.๑๙  ขอบคุณคุณครูทุกท่านและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีช่วยกัน  ส่งผลให้ผู้อ านวยการได้รับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับประเทศ   

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธท่ี ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕  
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐    
มติท่ีประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ ปฏิทินงานวิชาการ  (ดังรายละเอียดแนบ)  และขอบคุณคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 

  ๓.๑.๒  การสอบแก้ตัว  ครั้งท่ี ๑  วันท่ี ๑๔ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  ถ้านักเรียนติด ๐ ๑ ตัว  จะไม่ให้เล่ือนช้ัน  
(ดังรายละเอียดแนบ) 
  ๓.๑.๓  การเรียนซ้ ากรณีพิเศษ  ในระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ตามมติประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ๖  จะมีการเรียนซ้ า
กรณีพิเศษ  (ดังรายละเอียดแนบ) 
  ๓.๑.๔  การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร  จะมีการประชุมในวันท่ี ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ท่ีห้องวิชาการ     
  ๓.๑.๕  งานวัดผล  ปฏิทินจัดท าผลการเรียนปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
   ๑)  วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  วันสุดท้ายของการบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค  (คะแนน
หน่วยที่ ๑  และคะแนนสอบกลางภาค) 
   ๒)  วันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ์ – ๙  มีนาคม ๒๕๖๐  บันทึกคะแนนหลังกลางภาค  ประกอบด้วย 
    (๑)  คะแนนรวมหน่วยที่เหลือ 
    (๒)  คะแนนสอบปลายภาค 
    (๓)  ผลการประเมินคุณลักษณะ  ๘  ข้อ 
    (๔)  ผลการประเมินการอ่าน  ๕  ข้อ 
    (๕)  ผลการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   ๓)  วันท่ี  ๑๔ - ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๐  สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑  ครูบันทึกผลการแก้ในโปรแกรม SGS 
   ๔)  วันท่ี ๒๐ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒  ครูบันทึกผลการแก้ในโปรแกรม SGS 
   ๕)  วันท่ี ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐  ปิดระบบการบันทึกคะแนน  เพื่อประมวลผล 
    (๑)  การจบหลักสูตร  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ๖ 
    (๒)  การเล่ือนช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔,  และ ๕ 
  ๓.๑.๖  การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท า  SAR  โรงเรียน  ด าเนินการครั้งท่ี ๑  ส่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ส่วนรูปเล่มอยู่ระหว่างด าเนินการ  

   ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑  งานแผนงาน/โครงการ  แจ้งการใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มี  ๕  มาตรฐาน 



 
๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
วิสัยทัศน์ :  ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนขามแก่นนคร  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีโครงการ ๕ โครงการ ๒๒ ตัวบ่งช้ี ๑๔๔ กิจกรรม  แต่ละกิจกรรมจะได้มี
การพิจารณาความเป็นไปได้และจัดสรรงบประมาณในวันท่ี ๖ – ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน เพื่อสรุปและน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร  เพื่ออนุมัติให้ด าเนินกิจกรรม โครงการต่อไป 
 ๓.๒.๒  งานประเมินผลและรายงาน  แจ้งทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน สรุปเอกสาร ๓ เล่ม 
 ๑.  รายงานผลการด าเนินโครงการทุกโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ เล่ม 
 ๒.  รายงานผลงานดีเด่น จ านวน ๑ เล่ม 
 ๓.  แฟ้มสารสนเทศ  จ านวน ๑  แฟ้ม 
เล่ือนก าหนดส่งเป็นวันจันทร์ท่ี ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๐  พร้อมกับรายงานการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๕๙   
ตามแบบฟอร์มท่ีครูกัญญาพร  จันทรโสภณ  แจกให้ 
 ๓.๒.๓  งานสารสนเทศ  ด าเนินการ  
  ๑)  ยืนยันความมีตัวตนของนักเรียนในปัจจุบัน 
  ๒)  ประสานกับงานแนะแนวเพื่อส่งข้อมูลหลักฐานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายในวันท่ี ๒๐   
มีนาคม  ๒๕๖๐   
  ๓)  ด าเนินการจัดท าเอกสารสารสนเทศโรงเรียนปี ๒๕๕๙ 
  ๔)  เตรียมจัดท าข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ 
 ๓.๒.๔  งานพัสดุ 
  ๑)  ความคืบหน้าของงานส่ิงปลูกสร้างตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๙  และ ๒๕๖๐ 
   (๑)  ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ท่ี/๔๙  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
    -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สงวนทรัพย์  คอนสตรัคช่ัน  วงเงิน  ๓๖๓,๖๐๐  บาท  ส้ินสุด
สัญญา วันท่ี ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  สร้างบริเวณหลังธนาคารโรงเรียน 
    -  ได้ส่งมอบงานงวดท่ี ๑  เมื่อวัน ท่ี ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  เป็นเงินจ านวน 
๑๔๕,๔๔๐  บาท  และค่าปรับส่งงานช้าอัตราร้อยละ ๑  คิดเป็นวันละ ๒๙๐.๘๘  บาท  จ านวน ๑๓ วัน   
รวมเป็นเงิน ๓,๗๘๑.๔๔  บาท  อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดท่ี ๒  เป็นเงิน ๒๑๘,๑๖๐  บาท 
   (๒)  ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ท่ี /๔๙  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  
    -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ขอนแก่นการไฟฟ้า วงเงิน ๔๓๗,๕๘๒  บาท  ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 
๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  สร้างบริเวณหลังอาคาร ๕ 
    - ด าเนินการใกล้เสร็จส้ิน  อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดท่ี ๑ และ ๒  งวดท่ี ๑ เป็นเงิน 
๑๗๕,๐๓๒.๘๐  บาท  งวดท่ี ๒ เป็นเงิน  ๒๖๒,๕๔๙.๒๐  บาท 



 
๖ 

   (๓)  ส้วมนักเรียนชาย ๖ ท่ี/๔๙  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
    -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ขอนแก่นพรสุรัตน์   วงเงิน  ๔๒๙,๐๐๐  บาท  ส้ินสุดสัญญา  
วันท่ี ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  สร้างบริเวณข้างห้องศิลปะ 
    -  อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดท่ี ๑  เป็นเงิน ๑๗๑,๖๐๐  บาท ครบก าหนดส่งมอบงาน
วันท่ี ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  และงวดท่ี ๒  เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐  บาท    
   (๔)  การก่อสร้างรั้วโรงเรียน (ใช้เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค) 
    -  บริษัท ขอนคอนกรีต  จ ากัด  วงเงินในการก่อสร้าง  ๑๕๑,๙๙๔  บาท  ส้ินสุดสัญญา 
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ได้ส่งมอบงานงวดท่ี ๑  เป็นเงิน ๗๕,๙๙๗  บาท  อยู่ระหว่างรอเบิกเงินงวดท่ี ๒  
เป็นเงิน ๗๕,๙๙๗  บาท 
  ๒)  การใช้แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา และเอกสารการตรวจรับพัสดุ
ครุภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลด (Download)  จากเว็บไซต์ของโรงเรียนเพราะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙) 
ปรับปรุงล่าสุด  เมื่อวันท่ี ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 ๓.๓  กลุ่มบุคลากร 
 ๓.๓.๑  การส่งใบลาของครูและบุคลากร  ครูและบุคลากรท่ีลาป่วย เมื่อมาปฏิบัติราชการแล้วยังไม่ส่ง
ใบลา ขอความกรุณาให้ท่านด าเนินการส่งใบลาท่ีงานบุคลากรภายในสัปดาห์หน้า 
 ๓.๓.๒  การรายงานการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูและบุคลากรท่ีไปราชการ 
เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านรายงานการไปราชการ เมื่อเสนอผู้บริหารแล้วให้ส่งท่ีงาน
บุคลากรเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและตนเองต่อไป 
 ๓.๓.๓  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา  งานบุคลากรจะแจก
แบบประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ  ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการประเมิน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภายในสัปดาห์หน้า   
 ๓.๓.๔  ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  งานบุคลากรจะ
แจกแบบกรอกข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา  โดยผ่านทางกลุ่มสาระการเรียนรู้  และให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  รวบรวมเก็บคืนงานบุคลากรภายในสัปดาห์หน้า 

 ๓.๔  กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๔.๑  วันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เชิญชวนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ร่วมท าบุญตักบาตร  
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนขามแก่นนคร  เวลา ๐๗.๐๙ น.  ท่ีลานดอกแก้ว  
  ๓.๔.๒  วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เชิญชวนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ตรวจสุขภาพร่างกาย 
เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   

 ๓.๕  กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ขอบคุณกลุ่มกิจการนักเรียนและคุณครูทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของกลุ่มกิจการนักเรียน
เป็นอย่างดี  ท าให้งานกลุ่มกิจการนักเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑  วันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  เปิดบ้านขามแก่นนคร  ผู้อ านวยการขอความร่วมมือ
กับคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อขามแก่นนคร  การแต่งกายใส่สูทสีด า  
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๗ 

 ๔.๒  การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  (ดังแนบรายละเอียด) 
 ๔.๓  โครงการศึกษาดูงาน  โรงเรียนมีนโยบายไปศึกษาดูงานในระหว่างวันท่ี ๖ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  
ไปทะเล  ส่วนสถานท่ีจะไปยังไม่แน่นอน  รอการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบ  มอบให้คุณครูรพิธร  เสนาไชย  
ส ารวจบุคลากรท่ีจะไปว่ามีกี่คน  และแผน ๒  จะพาครูท่ีเกษียณไปเท่ียว  ประมาณต้นเดือน  กันยายน  ๒๕๖๐   
 ๔.๔  โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๔.๕  นโยบายผู้อ านวยการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จะขับเคล่ือนงานวิชาการ  และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนสะอาด  และน่าอยู่ 
 ๔.๖  สหกรณ์โรงเรียนขามแก่นนคร  มติในท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ด าเนินการสหกรณ์
โรงเรียนให้บุคคลภายนอกมาด าเนินการจ าหน่ายสินค้า  ท้ังนี้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาท่ีจะจัดท าต่อไป   
 ๔.๗  การประหยัดไฟฟ้าและน้ า  ผู้อ านวยการขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  
ในช่วงปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  ช่วยกันสอดส่อง  ป้องกัน  ประหยัดไฟฟ้าและน้ า  เนื่องจากเป็นฤดูร้อน   

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่นๆ 
 ๕.๑  วันท่ี ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน   
 ๕.๒  คุณครวูิไลลักษณ์  ชูสกุล  ขอความร่วมมือคุณครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ส่งภายในวันท่ี ๘  มีนาคม ๒๕๖๐   

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                           (นายนพดล   สิงหศรี) 
              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
   

                                                    ลงช่ือ                           ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                   


