
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

……………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๐๘ คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๓ คน   
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. แสดงความยินดีกับคุณครูลักษเดือน  สนทอง เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นใน
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน 
 ๒. แสดงความยินดีกับนายสินธุวา  โสภะสุนทร  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการ  
 ๓. แสดงความยินดีกับนายกรินทร์  ทองธวัช  เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๔. แสดงความยินดีกับนางสุมนา  มิ่งขวัญ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๕. แสดงความยินดีกับนางสุภาพ  หมื่นพรม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร   

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ จากมติในท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร  ในวันท่ี ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
เรื่องการตั้งช่ือห้องประชุมอาคาร ๕ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕ ห้องประชุม ๑  เปล่ียนเป็น  ห้องประชุม “ร่มมะขาม” 
  ๑.๑.๒ ห้องประชุม ๒  เปล่ียนเป็น  ห้องประชุม “งามเบญจรงค์” 
  ๑.๑.๓ ห้องประชุม ๓  เปล่ียนเป็น  ห้องประชุม “พงศ์ยางเหียง” 
 ๑.๒ การมอบอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ  ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ท่ี ๑๓๖๕/๒๕๖๐  ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๐  และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของตนเองภายในราชอาณาจักร  เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทราบเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ๑.๒.๒ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปราชการภายใน
ราชอาณาจักร 
  ๑.๒.๓ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ไปราชการภายนอกจังหวัดหรือนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา  กรณีเขตพื้นท่ี
การศึกษามีพื้นท่ีรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
  ๑.๒.๔ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเองภายใน
จังหวัดหรือภายในเขตพื้นท่ีการศึกษากรณีเขตพื้นท่ีการศึกษามีพื้นท่ีรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัดแล้วแต่
กรณี  เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบเดือนละหนึ่งครั้ง 



 
๒ 

  ๑.๒.๕ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ  
ลูกจ้าง  พนักงานราชการทุกต าแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในราชอาณาจักร  เมื่อกลับมาให้รายงาน
ผู้อ านวยการภายใน ๗ วัน 
 ๑.๓ แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ ผู้อ านวยการฝากให้คุณครู
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร    
 ๑.๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ท่ี ๕๐๑ /๒๕๖๐  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งโรงเรียน
ขามแก่นนคร  ดังรายละเอียดแนบ ผู้อ านวยการฝากให้คณะกรรมการตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเข้มแข็งเพื่อ
ประโยชน์ต่อทางราชการ  
 ๑.๕ ตัวอย่างรายงานโครงการและกิจกรรม  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมเมื่อโครงการและกิจกรรมด าเนินการเสร็จเรียบร้อยให้สรุปโครงการหรือกิจกรรมตาม
ตัวอย่างท่ีแนบ  และสามารถไปดาวโหลดไฟน์ได้ท่ีเว็บต์ไซต์โรงเรียน 
 ๑.๖ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชด าริ
โดยโรงเรียนขามแก่นนคร พระราชทานเมื่อวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
  ๑.๖.๒ ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๑ ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑.๗ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
 ๑.๗.๑ นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๑ ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑.๗.๒ นางนภธร  อัครธรสกุล ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๒ ระดับ  ดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑.๘ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๑.๘.๑ งานกฐินสามัคคี ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 ๑.๘.๒ งานกฐินสามัคคี ในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่ารัตนมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 ๑.๘.๓ วันศรีพัชรินทร ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายศรีพัชรินทร  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

  ๑.๘.๔ งานกฐินสามัคคี ในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าสุนทรวนาราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
 ๑.๘.๕ วันปิยมหาราช ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

 ๑.๘.๖ งานกฐินสามัคคี ในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ณ วัดป่าพูสันติธรรม อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
 ๑.๘.๗ กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบอุทกภัย จ านวน ๑๓๒ คน ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๓  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานหอพระโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๘.๘ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่าง
วันท่ี ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๙ กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐        
ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 



 
๓ 

 ๑.๘.๑๐ คณะท างานเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”  
ในระหว่างวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต าบลซ าผักแพว  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี   
 ๑.๘.๑๑ กิจกรรมพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 ๑.๘.๑๒ กิจกรรมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันท่ี  ๑ 
– ๒  ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๑๓ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom Meeting)     
ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนขามแก่นนคร   ขอบคุณคุณครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ันและคณะท างานกิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  ฝากให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ก่อนจะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันให้ท าหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครองให้เรียบร้อยค่อยน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 ๑.๘.๑๔ กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐           
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๑.๘.๑๕ กิจกรรม “สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม”  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระว่างวันท่ี ๔ – ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคาร ๓ และบริเวณลานหอพระ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๑ ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  
เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑ การประเมิน OBECQA  คุณครูวิไลลักษณ์  ชูสกุล  น าเสนอการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ให้ทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)  ได้แก่ 
 ๑. การน าองค์กรเข้มแข็งโดยผู้น าทุกระดับ 
 ๒. กลยุทธ์เฉียบคมส่งผลตอบวิสัยทัศน์ 
 ๓. ฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๔. ท างานเป็นระบบบนฐานการจัดการความรู้ 
 ๕. บุคลากรมีคุณภาพ รักและผูกพันกับโรงเรียน 
 ๖. กระบวนการท างานทุกระบบมีประสิทธิภาพ 
 ๗. เกิดผลลัพธ์ครอบคลุมทุกมิติของโรงเรียน 
 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) คือ ภาพรวมของโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีการ
บริหารจัดการตลอดจนความท้าทายส าคัญท่ีโรงเรียนเผชิญอยู่  
 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  ประกอบด้วย 
 ลักษณะองค์กร  ประกอบด้วย 
  ๑. สภาพแวดล้อมขององค์กร  



 
๔ 

  ๒. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
 สภาวการณ์ขององค์กร  ประกอบด้วย 
  ๑. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
  ๒. บริบทเชิงกลยุทธ์  
  ๓. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ  
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  ต้องปรับให้ทันสมัยตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ส่ือสารให้ผู้บริหาร
ทุกคนทราบ  ยึดถือบริบทและโจทย์เดียวกันในการบริหาร  ประกอบด้วย ๗ หมวดคือ 
หมวด ๑ การน าองค์กร (Leadership)  
 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง ประกอบด้วย ๑.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ๒. การส่ือสารและผลการ
ด าเนินการของโรงเรียน  
 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ๑. การก ากับดูแลโรงเรียน ๒. การประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ มีจริยธรรม ๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การจัดท ากลยุทธ์ ประกอบด้วย ๑. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ๒. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ        
๒. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ  
หมวด ๓ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๑. การรบัฟังเสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียน  
 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ ประกอบด้วย ๑. การวัดผลการด าเนินการ            
๒. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ ๓. การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 การจัดการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๑. ความรู้ขององค์กร ๒. ข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมวด ๕ บุคลากร  
 สภาพแวดล้อมของบุคลากร ประกอบด้วย ๑. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร ๒. บรรยากาศ 
การท างานของบุคลากร  
 ความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย ๑. ความผูกพัน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
             ๒. การพัฒนาบุคลการและผู้น า  
หมวด ๖ การปฏิบัติการ  
 กระบวนการท างาน ประกอบด้วย ๑. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ ๒. การจัดการกระบวนการ      
๓. การจัดการนวัตกรรม  
 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ประกอบด้วย ๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ         
๒. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ๓. การเตรียมความพร้อมความปลอดภัย/ภาวะฉุกเฉิน  
หมวด ๗ ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 
 



 
๕ 

 ๗.๑ ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 ๗.๒ ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๗.๓ ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  
 ๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร  
 ๗.๕ ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด  
กระบวนการท างาน (Work  Process)  
 กระบวนการท างานท่ีส าคัญของโรงเรียนมี ๙ กระบวนการคือ 
  ๑. กระบวนการพฒันาหลักสูตร  
  ๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. กระบวนการพฒันาส่ือและเทคโนโลยี  
  ๔. กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  ๕. กระบวนการพฒันาศักยภาพของคร ู
  ๖. กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์  
  ๗. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
  ๘. กระบวนการสร้างเครือข่าย  
  ๙. กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ได้แก่ บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA  ขับเคล่ือนกระบวนการ
ท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด าเนินการระบบดูช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ ๑๐๐   
ระบบการท างาน (WORK SYSTEM) ระบบการท างานของโรงเรียนขามแก่นนคร ม ี๒ ระบบคือ   
 ๑. ระบบหลัก (ระบบการเรียนการสอน)  
 ๒. ระบบสนับสนุน  
ระบบการท างาน (WORK SYSTEM) 
 ระบบการเรียนการสอน (ระบบหลัก) ประกอบด้วย 
  ๑. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
  ๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  ๓. กระบวนการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี  
  ๔. กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  ๕. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครู 
 ระบบสนับสนุน  ประกอบด้วย  
  ๑. กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์   
  ๒. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
  ๓. กระบวนการสร้างเครือข่าย      
  ๔. กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 
นวัตกรรมองค์กร  

 
 
หลักฐานที่ครูจะต้องช่วยกัน คือ 
 ๑. หลักสูตรรายบุคคล ๑ รายวิชา 
 ๒. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิพอเพียง 
 ๓. ID-Plan ปีการศึกษา 2557 – 2559 
 ๔. SAR  ปีการศึกษา 2557 - 2559  
ผู้อ านวยการขอบคุณคุณครูวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ท่ีให้ความรู้ในเรื่อง OBECQA  ในครั้งนี ้
  ๓.๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  จากมติการ
ประชุมกลุ่มวิชาการ  ต้ังไว้ ๒.๕ ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ผู้อ านวยการฝากให้หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  หัวหน้าระดับ  และข้าราชการครูทุกท่านขับเคล่ือนช่วยกันเพื่อขามแก่นนคร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ให้เขียนโครงการท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีลงนักเรียนเท่านั้น นอกนั้นพัสดุโรงเรียนจะด าเนินการ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  -ไม่มี- 

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๓.๑ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ขอบคุณใน
การบริจาคโลหิต  ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑) ผู้บริจาคโลหิตท้ังส้ิน  ๑๖๔ ราย 
   - ปริมาณโลหิต  จ านวน ๘๒,๔๐๐  ซี.ซี. 
   - ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จ านวน  ๖๒  ราย 
   - ผู้บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์   จ านวน  ๓๔  ราย 
ผู้อ านวยการขอบคุณคณะท างานและคุณครูท่ีร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ 



 
๗ 

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดท าผ้าป่าการศึกษาเพื่อสบทบทุนการสร้างโดมอเนกประสงค์ ขอให้
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังอย่างเข้มแข็งเพื่อขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ คุณครูวยุรี  วงศ์สมศรี  ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน   
ท่ีไปร่วมสวดพระอภิธรรม  และฌาปนกิจศพคุณพ่อประพล  วงศ์สมศรี  ในวันเสาร์ – พุธท่ี ๗ – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐       
ณ เมรุวัดหนองแวง  พระอารามหลวง  ถนนกลางเมือง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

ปิดการประชุม ๑๗.๐๐ น. 
 
   
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 
                                           ลงช่ือ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 


