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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพุธที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  Google Meet 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร 
ผู้มาประชุม      ๑๑๔  คน 
ผู้ไม่มาประชุม      -    คน   
เปิดประชุมเวลา   ๑๕.๑๐ น. 
     

     ประธานกลําวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตํอไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
 1. ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนแกนน าชมรม  TO BE NUMBER ONE  ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณ  ประจ าปี ๒๕๖๔  ในโอกาสที่เป็นต้นแบบระดับทอง  เลื่อนเป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชร ปีที่ ๑ 
 ๒. ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขขี  ดีสงคราม ครูผู้ฝึกซ้อมและนักกรีฑา ได้รางวัลการแข่งขั นกีฬา
แห่งชาติ  ครั้งที่  ๔๗  รอบคัดเลือกภาค ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  “พญาแลเกมส์”  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
        โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ประจ าปี ๒๕๖๔  ในโอกาสที่เป็นต้นแบบ
ระดับทอง  เลื่อนเป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ 

๑.๒ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
       นายสุขขี  ดีสงคราม  ครูผู้ฝึกซ้อมนักกรีฑา ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๔๗    
รอบคัดเลือกภาค ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  “พญาแลเกมส์” 

๑.๓ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
       ๑.๓.๑ นางสาวศศิกานต์  เกตบุตร  ได้อันดับที่ ๒  เหรียญเงิน  วิ่ง  ๑,๕๐๐  เมตร หญิง 
       ๑.๓.๒ นางสาวสุกัญญา  ขวัญประเสริฐ  ได้อันดับที่ ๒  เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๔ × ๔๐๐ เมตร  
       ๑.๓.๓ นางสาวสุริตา  หิรัญเขต  ได้อันดับที่ ๒  เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๔ × ๔๐๐ เมตร 
       ๑.๓.๔ นางสาวพรพิมล  สุวรรณศรี  ได้อันดับที่ ๒  เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๔ × ๔๐๐ เมตร 
       ๑.๓.๕ นางสาวศศิกานต์  เกตบุตร  ได้อันดับที่ ๒  เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๔ × ๔๐๐ เมตร 

      ๑.๓.๖ นางสาวศศิกานต์  เกตบุตร  ชนะเลิศอันดับที่ ๓ วิ่ง ๓ × ๘๐๐ เมตร หญิง  (เวลาผ่าน
เกณฑ์คัดเลือกไประดับประเทศ) 
       ๑.๓.๗ นางสาวสุริตา  หิรัญเขต  ชนะเลิศอันดับที่ ๓ วิ่ง ๓ × ๘๐๐ เมตร หญิง (เวลาผ่านเกณฑ์
คัดเลือกไประดับประเทศ) 
       ๑.๓.๘ นางสาวพรพิมล  สุวรรณศรี  ชนะเลิศอันดับที่ ๓ วิ่ง ๓ × ๘๐๐ เมตร หญิง (เวลาผ่าน
เกณฑ์คัดเลือกไประดับประเทศ) 
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       ๑.๓.๙ นายภานุวัฒน์  นะวะสีมา  ชนะเลิศอันดับที่ ๓ วิ่ง ๓ × ๘๐๐ เมตร ชาย (เวลาผ่านเกณฑ์
คัดเลือกไประดับประเทศ) 
       ๑.๓.๑๐ นางสาวสุริตา  หิรัญเขต  ได้อันดับที่ ๔ วิ่ง  ๘๐๐  เมตร หญิง  (เวลาผ่านเกณฑ์คัดเลือก)  
       ๑.๓.๑๑ นางสาวพรพิมล  สุวรรณศรี  ได้อันดับที่ ๗ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร หญิง (เวลาผ่านเกณฑ์คัดเลือก) 
       ๑.๓.๑๒ นางสาวสุกัญญา  ขวัญประเสริฐ  ได้อันดับที่ ๔ วิ่งข้ามรั้ว  ๔๐๐ เมตร หญิง (เวลาผ่าน
เกณฑ์คัดเลือก) 
      ๑.๓.๑๓ นายภานุวัฒน์  นะวะสีมา  ได้อันดับที่ ๖  วิ่งข้ามรั้ว  ๔๐๐  เมตร ชาย (เวลาผ่านเกณฑ์คัดเลือก)          
             ๑.๔ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลาปฏิบัติงานที่โรงเรียน 
ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  และเริ่มเรียนออนไซด์ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  โดยพิจารณาตาม
สถานการณ ์ 
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร              
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่  ๘  ธันวาคม   ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google 
Meet  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร   เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๔    

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
         ๑. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

    การจัดท าแผนการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    จ านวน 10 ห๎อง  จ านวนห๎องละ 40 คน       รวม 400 คน  

แบ่งเป็น 
นักเรียนห๎องวิทยาศาสตร์พลังสิบ  จ านวน  1  ห๎อง  จ านวนห๎องละ  40  คน     รวม  40  คน 
นักเรียนห๎องปกติ จ านวน  9  ห๎อง  จ านวนห๎องละ  40  คน     รวม 360 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับนักเรียนห๎องปกติ จ านวน  8  ห๎อง  จ านวนห๎องละ  40 คน    รวม 320 คน   
 แบ่งเป็น 

             ๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     จ านวน  4  ห๎องเรียน  
                - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห๎องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) จ านวน  1  ห๎องเรียน    
             ๒. แผนการเรียนภาษา             จ านวน 2  ห๎องเรียน   
             ๓. แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์                                                            จ านวน  1  ห๎องเรียน   
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ซึ่งกลุํมวิชาการได๎ด าเนินการรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม รอบโควตา ตามก าหนดเวลา และได๎ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  

               2. การสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2564 
   1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่  13  กุมภาพันธ์  2565 ใช๎สนามสอบโรงเรียน
ขามแกํนนคร โรงเรียนเป็นผู๎ด าเนินการจัดสอบ โดยปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ขอนแกํน 
   ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบระหวํางวันที่  26 – 27  กุมภาพันธ์ 2565  สํวนกลาง 
เป็นผู๎ด าเนินการจัดสอบ ทั้งนี้ งานวัดผลได๎ด าเนินการแจ๎งนักเรียนเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
               3. การก ากับติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
     จากการติดตามผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนมีผล
การเรียน 0,ร,มส,มผ เป็นจ านวนมาก ที่ประชุมมีมติให๎ปฏิบัติดังนี้ 
      - หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎/หัวหน๎าระดับ/ครูผู๎สอน ก ากับติดตามนักเรียนและแจ๎งแนว
ปฏิบัติในการแก๎ 0,ร,มส,มผ 
      - การแก๎ 0,ร,มส,มผ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให๎รีบแก๎โดยเรํงดํวน เพ่ือให๎
นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ ให๎มากที่สุด  โดยจะมีการจัดตลาดนัดทางวิชาการ 
    ครั้งที่ 1  ระหวํางวันที่  7 – 11  มีนาคม  2565 
   ครั้งที่ 2  ระหวํางวันที่  21 – 25  มีนาคม  2565 
              4. การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ตามปฏิทินวิชาการ) สอบแบบออนไลน์ 
  

1-4  มีนาคม 2565 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม. 3 , 6 
7-11  มีนาคม 2565 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม. 1 , 2 , 4 , 5 

  

              5. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุํมวิชาการจะแจ๎งให๎ทราบเป็นระยะ 
เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

              6. การงานนิเทศภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 (ตามแนวปฏิบัติที่งานนิเทศฯได๎แจ๎งไปแล๎ว) 
แนวทางการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 (นิเทศฯออนไลน์) 
                  - ให๎ครูผู๎สอนทุกทําน จับกลุ่ม หรือ จับคู่ นิเทศการเรียนการสอน/จัดท ากิจกรรมชุมชน      
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ในกลุํมสาระฯ/ข๎ามกลุํมสาระฯ โดย มีหัวหน๎ากลุํมสาระฯ ดูแล/ก ากับให๎เกิดผลดี 
                  - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ ในหนํวยการเรียนรู๎ที่ใช๎นิเทศการเรียนการสอน  1 แผนการ
จัดการเรียนรู๎องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู๎ครบถ๎วน ตามแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู๎ของ
โรงเรียนขามแกํนนคร ปีการศึกษา 2564 เชํน แบบทดสอบ/ใบงาน/สรุปผล/ภาพกิจกรรม/ตัวอยํางชิ้นงาน
นักเรียน/แบบประเมินผลการนิเทศ หรือแบบสรุปการท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) 
                  - แผนการจัดการเรียนรู๎  ครูต๎องบูรณาการ  นโยบาย จุดเน๎น วิสัยทศัน์ของโรงเรียน เชํน      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์ กรอบหลักสูตรท๎องถิ่นของ สพม.ขอนแกํน  เป็นต๎น                  
                  - แผนการจัดการเรียนรู๎ เมื่อรับการนิเทศแล๎ว ให๎ปรับปรุง เพ่ิมเติม เข๎ารูปเลํมน าสํงงานนิเทศ 
งานนิเทศการเรียนการสอนตรวจสอบ น าสํงวิชาการตํอไป เพ่ือลงทะเบียนแยกประเภทแผนการจัดการเรียนรู๎
บูรณาการตามหัวข๎อ ไว๎เป็นสารสนเทศ สะดวกตํอการน าไปใช๎ 
                  - การรายงานผลการนิเทศฯ โดยระบบออนไลน์ผําน Google form ที่งานนิเทศฯ ก าหนด ทั้งนี้ 
งานนิเทศฯ ได๎แจ๎งให๎ทราบเรียบร๎อยแล๎ว (รายงานฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565) 
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               7. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก าหนดการสํงแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ภายใน
วันที่ 31  มกราคม  2565  และไมํเกินวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2565 
               8. การคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565  
 การคัดเลือกหนังสือเรียน ให๎ครูผู๎สอนเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามเหตุผลเชิงคุณคํา        
ทางวิชาการผํานมาทางหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ       
โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู๎แทนครู ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน และผู๎แทน
นักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (รายละเอียดหนังสือเรียนรับได๎ที่กลุํมวิชาการ) 
          9. การติว O-NET  ม.3  ระหวํางวันที่ 7 – 11  กุมภาพันธ์  2565 

      10. การติว O-NET ม.6  ระหวํางวันที่ 21 – 25  กุมภาพันธ์ 2565  และการติวทดสอบ
ความฉลาดรู๎ทั่วไป และความฉลาดรู๎เฉพาะด๎าน  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6  ระหวํางวันที่ 14 – 15  และ         
17 – 18  กุมภาพันธ์ 2565 
 
 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
       ๓.๒.1 งานพัสดุ 
             ๑. โรงเรียนได๎รับงบประมาณด าเนินการปูพ้ืนกระเบื้องห๎องเรียน ซึ่งได๎ด าเนินการเสร็จสิ้น
จ านวน 12 ห๎องเรียน (อาคาร 5 จ านาน  5 ห๎อง  อาคาร 2 จ านวน 7 ห๎อง) 
            ๒. การกํอสร๎างหอประชุม ขณะนี้ได๎ครบก าหนดเวลาตามสัญญา เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  
๒๕๖๕ ผู๎รับเหมาได๎ขอขยายเวลาการกํอสร๎างออกไปอีก  ๖๐ วัน  ครบก าหนดวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  
   ๓. จัดสรรงบครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด  ๑๖๒,๙๐๐  บาท  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแกํนด าเนินการจัดซื้อให๎ 
         

  3.2.3 งานแผนงานและโครงการ  

       ผู๎รับผิดชอบโครงการขอเลขทะเบียนโครงการถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
                ๓.๒.2 งานการเงินและบัญชี  
             ๑. การเบิกจํายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 เบิกได๎ไมํเกินวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
             ๒. งานการเงินและบัญชี ขอความรํวมมือครูที่ปรึกษาแจ๎งนักเรียนให๎จํายเงินบ ารุงการศึกษา 
             ๓. โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่ได๎รับจัดสรร 
จ านวน  ๑๒๓  คน  แบํงเป็น  นักเรียนยากจน  จ านวน  ๓๖  คน  และนักเรียนยากจนพิเศษ  จ านวน  ๘๗  คน  
รวมเงินที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น  ๑๘๔,๕๐๐  บาท 
   4. แนวทางการด าเนินการและเกณฑ์การจัดสรรตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํ ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 
   1. เงินอุดหนุนรายหัว  
จัดสรรให๎นักเรียนทุกคนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีอัตราการจัดสรร
จ าแนกตามระดับ ดังนี้ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  3,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน) 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,900 บาท/คน) 
   2. เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม  
คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
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    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน) 
 3. ค่าหนังสือเรียน ที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    808  บาท/คน/ปี 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    921  บาท/คน/ปี 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    996  บาท/คน/ปี 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384  บาท/คน/ปี 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,326  บาท/คน/ปี 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164  บาท/คน/ปี 
ลักษณะของหนังสือที่ใช๎ กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให๎สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรม
การสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎แกํ 
     ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) 
  เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
      หมายเหตุ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 เป็นต๎นไป ทุกระดับชั้น ให๎ใช๎
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่จัดท าตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิ ตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (หน๎า 11) 
     การคัดเลือกหนังสือเรียน ให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามเหตุผลเชิงคุณค่า
ทางวิชาการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 การคัดเลือกให๎พิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานพิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากงํายเหมาะสม
กับผู๎เรียน โดยปกติให๎เลือกจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู๎ส าหรับเลือกใช๎ในสถานศึกษา จากเว็บไซต์ฐานข๎อมูล
บัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู๎ส าหรับเลือกใช๎ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textb00k/wed/ หรือเว็บไซต์ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา http://academic.obrc.go.th 
 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
คําอุปกรณ์นักเรียนหมายถึง  อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและสํงผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎แกํ กระดาษ 
สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม๎บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตชิม เพ่ือใช๎ในการเรียนการสอน ในอัตรา
ดังนี้ 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  420 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 210 บาท/คน) 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  460 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 230 บาท/คน) 
 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
คําเครื่องแบบนักเรียนประกอบด๎วย  
  - ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต๎น  450 บาท/คน/ปี  

http://academic.obec.go.th/textb00k/wed/
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  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  500 บาท/คน/ปี  
 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  6.1 งบประมาณคํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนตํอนักเรียน ๑ คน ดังนี้  
  - มัธยมศึกษาตอนต๎น ๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)  
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)  
     6.2 แนวทางการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน ให๎สถานศึกษาวางแผนด าเนินการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม
หลักในการด าเนินงาน ดังนี้  
     6.2.1 กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียน
ปกติในชั้นเรียน เพ่ือให๎ นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สํงเสริมเด็กเกํงให๎มีความเป็นเลิศ 
และแก๎ไขข๎อบกพรํอง ของนักเรียนที่เรียนอํอนให๎มีศักยภาพสูงขึ้น เน๎นกิจกรรมที่เสริมสร๎างจินตนาการให๎
โอกาสนักเรียนได๎เรียนรู๎ ได๎แกํ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะ
และการเรียนรู๎ โดยพัฒนาความสามารถด๎านการสื่อสารด๎านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิด
กว๎าง (Growth Mindset) ด๎านการแก๎ปัญหา ด๎านการใช๎เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการเรียนรู๎  
๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎และเพ่ือเสริมสร๎างทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนอง ความ
สนใจ ความถนัด และความต๎องการของผู๎เรียนตามความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกการท างาน ทักษะทาง
อาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยูํอยํางพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด๎านการใช๎ทักษะ  
ชีวิตและสร๎างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการสํงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
    6.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
เพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะและคํานิยม โดยปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึก  การท าประโยชน์ตํอสังคมมีจิต
สาธารณะและการให๎บริการด๎านตําง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ตํอตนเอง และตํอสํวนรวม ปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุํงมั่นในการ
ท างาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของชาติโดยมี
สาระส าคัญดังตํอไปนี้  
   1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได๎แกํ คํายเด็กดีของชุมชน คํายรักษ์โลก 
คํายรักษ์สัตว์ คํายยุวชนคนดี คํายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมหลัก 12 ประการ เป็นต๎น  
   2) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ ใน
การเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ โดยให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  ฝึก
ทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช๎ชีวิตรํวมกันเป็นหมูํคณะ ได๎แกํ การเดินทางไกล การอยูํ คํายพักแรม 
การผจญภัย (ไตํเขา ปีนต๎นไม๎ ฯลฯ)  
  6.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา โดยเน๎นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท๎องถิ่น 
และ/หรือทัศนศึกษา ตามแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เพ่ือสร๎างเสริมประสบการณ์ตรงให๎กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการ
เรียนในห๎องเรียน เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และประสบการณ์อยํางกว๎างขวาง  
  6.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)           
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เป็นกิจกรรมการให๎บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แกํนักเรียนเพ่ิมเติม จากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตาม
หลักสูตรปกติ เชํน การให๎บริการสืบค๎นความรู๎ผํานระบบอินเทอร์เน็ต และการให๎บริการคอมพิวเตอร์ในการ
จัดท าสื่อรายงาน การน าเสนอข๎อมูล การออกแบบสร๎างสรรค์ ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น  
  6.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชํน การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และ
คําใช๎จํายในการติดตามและเยี่ยมบ๎านนักเรียนที่เป็นคําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําน้ ามันเชื้อเพลิง ของข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าไปใช๎ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมง  อินเทอร์เน็ตส าหรับ
นักเรียน เพ่ือใช๎ในการเรียนการสอน เป็นต๎น อนึ่ง ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกิจกรรมให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท้ังนี ้สามารถถัวจํายงบประมาณได๎ตามความเหมาะสม  
        ๓.๒.3 งานบุคลากร 
               ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  โดยก าหนดรับสมัครภายในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๓.๑ การเตรียมแผนเผชิญเหตุเมื่อพบนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มเสี่ยง
และกรณีพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างเปิดเรียน On-site 
                 ๓.๓.๒ ผลการตรวจ ATK  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  จ านวน  ๓๐๙  คน และวันที่  ๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ 
                 ๓.๓.๓ การตัดแต่งกิ่งไม้เพ่ือป้องกันการล้มทับหรือเสียดสีกับอาคารเรียน   โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากเทศบาลต าบลศิลา 
                 ๓.๓.๔ ตรวจสอบความเสียหายของฝ้าเพดานและวงกบประตูหน้าต่าง อาคาร ๒ เพ่ือขอ
งบประมาณซ่อมแซมในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
                ๓.๓.๕ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซมเวทีลานดอกแก้ว  โดยน าเสนอไปที่ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
                 ๓.๓.๖ ตรวจสอบบริเวณที่ก่อสร้างสถานประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ใต้ถุนอาคารหอประชุม 
เพ่ือประมาณการในการสร้างสถานประกอบการร้านค้า 
                ๓.๓.๗ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล โรงเรียนขามแก่นนคร เพ่ือสร้างโรง
อาหาร ในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ณ สนามเขื่อนอุบลรัตน์   โดยในวันศุกร์ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ทีมงานจะไปด าเนินการติดป้าย และเตรียมความพร้อมของสถานที่ ณ สนามเข่ือนอุบลรัตน์   
 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
       ๓.๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน แต่ละระดับชั้น 
       ๓.๔.๒ การเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
       ๓.๔.๓ รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗  จังหวัดนครราชสีมา (พญาแลเกมส์) 
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
- ไมํมี  - 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
        ๕.๑ งาน ICT ได๎รับแจ๎งปัญหาการใช๎งาน  Internet  และอุปกรณ์การกระจายสัญญาณหลักประจ า
อาคารช ารุด  ซึ่งได๎ประสานชํางเพ่ือด าเนินการแก๎ไขและจัดซื้อเป็นล าดับตํอไป 
        ๕.๒ การแนะแนวศึกษาตํอหลักสูตรผู๎ชํวยพยาบาล  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ซึ่งรายละเอียดจะมอบ
ให๎กับงานแนะแนวเป็นล าดับตํอไป 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕ น.  
 

                                 ลงชื่อ                          ผู๎บนัทึกรายงานการประชุม 
                                       (นางสุกัญญา  ชํางผัส) 
                                  ต าแหนํง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหนํง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                     หัวหน๎ากลุํมแผนงานและงบประมาณ 
                                     (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                            ต าแหนํง  ครู 
 
 
                    ลงชื่อ                              ผู๎บริหารสถานศึกษา 
                                  (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                           ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร 
 
 
 
 
 
 
 
         


