
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  Google Meet 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม        ๙๒    คน 
ผู้ไม่มาประชุม      -      คน   
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๑๐ น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
 1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙  ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว จึงขอให้
ก าลังใจบุคลากรที่ติดเชื้อให้หายป่วยและแข็งแรงโดยเร็ววัน 
 ๒. ขอให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายในช่วงปิดภาคเรียนให้เต็มที่ เต็มความสามารถ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี    - 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร              
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันพุธที่  ๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร   เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕    

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
       ๓.๑.1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
                      1. การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565       

                - ม.1  จ านวน  227 คน 
                - ม.4  จ านวน  234 คน 

                      2. การรับมอบตัว ตามค าสั่งที่ 28/2565  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
                 - ม.1  มอบตัววนัที่ 2 เมษายน 2565 
                 - ม.4  มอบตัววนัที่ 3 เมษายน 2565  
                          ขอให้ครูที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการตามค าสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ในการรับมอบตัวนักเรียน 
ในวันที่  ๒ - ๓  เมษายน  ๒๕๖๕ 
                      ๓. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รอบ 2  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป 
 



           ๓.๑.2 งานวัดผลและประเมินผล 
                     ๑. การอนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565  
                           - จ านวนนักเรียน ม.3 ทั้งหมด 290 คน  จ านวนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 
143 คน  คิดเป็น ร้อยละ 49.31 
                           - จ านวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด 187 คน จ านวนผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  
131 คน  คิดเป็น ร้อยละ 70.05 
                           สรุปรวม ม.3 และ ม.6 นักเรียนทั้งหมด 477 คน อนุมัติจบหลักสูตร  274 คน      
คิดเป็นร้อยละ  57.44   ยังไม่จบหลักสูตร  203  คน คิดเป็น ร้อยละ 42.56 
                           ทั้งนี้ แจ้งครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นผู้แจกเอกสารการ
จบหลักสูตร ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง) 
 

                      2. การแก้ไขผลการเรียน O , ร , มส , มผ นักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ตลอด   (เพ่ือ
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และครูผู้สอนส่งผลการแก้ผ่านแบบฟอร์ม ว.ขกน.23 ส่งในกลุ่ม 
Line sgs   
 

            ๓.๑.3 ปฏิทินวิชาการ 1/2565  
 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 เมษายน 2565 รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 วิชาการ/คณะกรรมการตามค าสั่งฯ 
3 เมษายน 2565 รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 วิชาการ/คณะกรรมการตามค าสั่งฯ 
4 เมษายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 รับเอกสารการจบหลักสูตร ครูที่ปรึกษา/วิชาการ 
9 พฤษภาคม 2565 ประชุมครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ฝ่ายบริหาร/ครู บุคลากรทางการศึกษา 
9-13 พฤษภาคม 
2565 

รับย้าย นร. ม.2,3,5,6 วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ครูและนักเรียนทุกคน 
 

            ๓.๑.4 งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน  
                     การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาSAR  ในวันที่ 10 พ.ค. 2565 เพ่ือให้
การจัดท าเล่มรายงานเรียบร้อย จึงขอข้อมูลตามงานดังนี้ 
               1. ไฟล์รายงานการใช้หลักสูตร จากงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

           2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ จ านวนนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 จบการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
           3. ข้อมูลรายงานนิเทศการเรียนการสอน 
           4. ข้อมูลไฟล์สรุปรายงานแผนปฏิบัติการปี 2564 งานแผนและโครงการ 
           5. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ปี 2564 งานสารสนเทศ 

ขอข้อมูลหรือจัดส่งไฟล์ได้ที่ไลน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 
 

            ๓.๑.5 งานไอซีที 
           ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi) ในบริเวณโรงเรียน 

จ านวน 23 จุด ตามที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโครงการของงานไอซีที ประจ าปี 2564 และได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาโดยครูและนักเรียนสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(wifi) กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ชื่อ khamwifi2022 รหัสผ่านคือ khamkaenwifi โดยเชื่อมต่อเพียงครั้ง



เดียวจะสามารถใช้งานได้ทั้ง 23 จุดโดยอัตโนมัติ  ส าหรับแผนผังอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ติดตั้งภายใน
บริเวณโรงเรียนทั้งหมด  งานไอซีทีจะจัดท าเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น
ทราบ ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2565 
 

           ๓.๑.6 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร 
          1. การส่งแผนบูรณาการงานสวนพฤกษ์ ปี 2564  (ส าหรับท่านที่ยังไม่ส่งให้ส่งอย่างช้า 

ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565)  
          2. เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จะมีการประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรบูรณาการงานสวนพฤกษ์

และตกลงรูปแบบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือเตรียมรับการประเมิน ก.2 
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 
      ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
   ๓.๒.1 งานพัสดุ 
                    1. ค่าหนังสือเรียน 
              งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นค่า
หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ ป.1 – ป. 6 เพ่ือจัดสรรให้
นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ 
               มูลค่าหนังสือต่อชุด 
               ก่อนประถมศึกษา   200  บาท/คน/ปี 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  656  บาท/คน/ปี 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  650  บาท/คน/ปี 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  653  บาท/คน/ปี 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  707  บาท/คน/ปี 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  846  บาท/คน/ปี 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  856  บาท/คน/ปี 
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  808  บาท/คน/ป ี
               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 
                ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 
             กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรมการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 
 
 



                 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) 
             เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ทุกระดับชั้น ให้ใช้หนังสือเรียน
และแบบฝึกหัดที่จัดท าตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
                การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
            ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ  เสนอ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนกัเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             การคัดเลือกให้พิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือก
จากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยาก
ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา จาก
เว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (http://academic.obec.go.th/textbook.web/) หรือ เว็บไซต์ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th ซึ่งโรงเรียนได้ให้คุณครูผู้สอนได้คัดเลือก
หนังสือดังกล่าวแล้วตามรายการ     ตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมวาระการประชุม จึงได้เชิญคณะกรรมการ
ภาค ี4 ฝ่าย ร่วมประชุมเพ่ือขอความคิดเห็นร่วมพิจารณาหนังสือท่ีครูผู้สอนคัดเลือกไว้ในการประชุมครั้งนี้ 
               แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
           จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสารุการเรียนรู้ ให้นักเรียนครบทุกคน โดย
หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
          ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เห็นชอบการ
ขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนที่ใบอนุญาตครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559 – 2564 ให้
สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 ได้อีกในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือรอการปรับปรุงและประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับใหม่ 
          กรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียนให้
สถานศึกษายืมเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นล าดับแรกก่อน หาก
ยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับถัดไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมครบจ านวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
สามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้ 
          ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกเก็บคืนและ
สร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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         การจัดซื้อหนังสือเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนได้ด าเนินการเสนอผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นที่เรียบร้อย หนังสือเรียนได้มาบางส่วนยังไม่ครบ รอให้ครบจะแจ้งให้นักเรียนมารับอีกครั้ง 
              2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
               ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ า ดินน้ ามันไร้สารพิษ กรรไรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ 
ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเตอร์เน็ตซิม  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับนักเรียน 
พิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้ 
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  420 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 210 บาท/คน) 
            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 460 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 230 บาท/คน) 
              แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
          1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะโอนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน 
ให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพ่ือให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณค่า
อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด 
         2. สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง โดยด าเนินการขั้นตอนการจ่ายเงิน
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้ 
        1) เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงิน
และจ านวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจ านวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 
        2) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา  ตาม
จ านวนเงินที่ได้รับส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 
        3) สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน โดยมีครูประจ าชั้นร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน 
ให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ให้
ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน  
        4) สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ /หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียน ได้ตาม
ความต้องการ เช่น จัดซื้อจากร้านค้า ชุมชน ฯลฯ โดยด าเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับโรงเรียนที่
ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครอง
หาซื้อได้ล าบาก สถานศึกษาสามารถด าเนินการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาได้  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       5) สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน จากนักเรียน 
หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการ
จัดหาแทน)  
       6) สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง หากพบว่านักเรียนไม่มี อุปกรณ์การ
เรียน   โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองน าเงินไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครอง จะต้องคืนเงิน
ให้กับทางราชการ 
       7) นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามความต้องการให้
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ า ดินน้ ามันไร้สารพิษ 
กรรไกรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น 



          8) กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาด าเนินการตามแนว
ทางการบริจาคเงินท่ีได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือให้โรงเรียนน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  เพ่ือน าไปเลือกซื้ออุปกรณ์การ
เรียนที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 

            3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
            1. งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 
             ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้ 
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี 
            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี 
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้  กรณี
นักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา 
ชุดฝึกงาน  ชุดประจ าท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นได้ 
            2. แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
           1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพ่ือให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณค่า
เครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด 
            2) สถานศึกษาจ่ายเงินสด หรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน และ/หรือ
ผู้ปกครอง 
            3) การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
           สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ ตาม
ความต้องการ โดยด าเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียน 
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ล าบาก โรงเรียน
สามารถด าเนินการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน ได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดซื้อ 
นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จาก ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ 
             กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองอาจน าเงิน ที่
ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน 
ชุดประจ าท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นได้ 
           วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับการจ่าย เงินค่าอุปกรณ์
การเรียน 
               ๔. โครงการก่อสร้างหอประชุม ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่ผู้รับเหมาได้ขอต่อสัญญา เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์โควิด คนงานไม่สามารถมาท างานเต็มเวลาได้ โรงเรียนจึงได้ท าหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้รับเหมาให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในงวดที่ ๕ และ ๖ ภายในวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕  มิฉะนั้นเงินในส่วนที่เหลือจะถูก
ตัดโอนไปยัง สพฐ. 
 

         ๓.๒.๒  งานการเงินและบัญชี 
                1. การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ ศธ 04295/ว 447 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง อนุญาตเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนขามแก่นนคร ดังนี้ 



 
ที ่ รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1 ค่าคู่มือนักเรียน 100  - - 100 - - 
2 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (Smart Card) 100 - - 100 - - 
3 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 900 900 900 900 900 900 
4 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ 700 700 700 700 700 700 
5 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 300 300 300 300 300 300 
6 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 400 400 400 400 400 400 
7 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 700 700 700 700 700 700 

รวม 3,200 3,000 3,000 3,200 3,000 3,000 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เก็บเงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดได้   
                     ๒. การเบิกจ่ายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 เบิกได้ไม่เกินวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
              ๓. งานการเงินและบัญชี ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนให้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
              ๔. โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน  ๑๒๓  คน  แบ่งเป็น  นักเรียนยากจน  จ านวน  ๓๖  คน  และนักเรียนยากจนพิเศษ  จ านวน  ๘๗  คน  
รวมเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  ๑๘๔,๕๐๐  บาท 
              ๕. แนวทางการด าเนินการและเกณฑ์การจัดสรรตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 
       1. เงินอุดหนุนรายหัว  
                             จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มีอัตราการจัดสรรจ าแนกตามระดับ ดังนี้ 
        - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน) 
        - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,900 บาท/คน) 
       2. เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม  
                              ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
        - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)        
                           6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                         6.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้  
 - มัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)  
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)  
                         6.2 แนวทางการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้สถานศึกษาวางแผนด าเนินการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม
หลักในการด าเนินงาน ดังนี้  
   6.2.1 กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียน
ปกติในชั้นเรียน เพ่ือให้ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ 
และแก้ไขข้อบกพร่อง ของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้
โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ



และการเรียนรู้ โดยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิด
กว้าง (Growth Mindset) ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนอง ความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการท างาน ทักษะ  ทาง
อาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะ 
ชีวิตและสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
  6.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก  การท าประโยชน์ต่อสังคมมี
จิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการ
ท างาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของชาติโดยมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้  
   1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก 
ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น  
   2) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ    
ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม  
การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ)  
  6.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น 
และ/หรือทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการ
เรียนในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  
  6.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)           
เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพ่ิมเติม จากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตาม
หลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการ
จัดท าสื่อรายงาน การน าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  6.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด 
และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมง  
อินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น อนึ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมหรือบูรณาการ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายงบประมาณได้ตามความเหมาะสม  
      

        ๓.๒.๓  งานแผนงานและโครงการ 
               ๑. ขอบคุณกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานที่ให้ความร่วมมือในการส่งโครงการแผน 
ปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2565  และอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565  



                    ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการขอเลขทะเบียนโครงการถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
 

          ๓.๒.๔ งานบุคลากร  
                1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565) 
ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร มีมติอนุมัติให้ใช้หลักการในการ
พิจารณาความดีความชอบ โดยอนุมัติเป็นหลักการ ให้โรงเรียนด าเนินการตามความเหมาะสม และน าเข้าเสนอ
ให้ที่ประชุมรับทราบครั้งต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการพิจารณา และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นที่เรียบร้อย ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย 
                2. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
           ๓. ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  โดยก าหนดรับสมัครภายในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
              

     ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
            ๓.๓.๑ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ได้แก่ 
      - การปรับปรุงลานดอกแก้ว 
                     - การสร้างลานเรียนรู้ด้านข้างลานดอกแก้ว เพื่อปรับเป็นสวนกล้วยไม้และสถานที่พักผ่อนทั้ง
นักเรียนและผู้ปกครอง 
                     - โครงการสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณต้นโพธิ์ 
                     - ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคาร ๒ และบริเวณท่ีเหมาะสม เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ 
                     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ๒ ที่ช ารุด                         



             ๓.๓.๒ การสร้างสถานประกอบการร้านค้า ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค เนื่องในการจัด
กิจกรรมกอล์ฟการกุศล 
             ๓.๓.๓ การตัดแต่งต้นไม้ทั้งบริเวณหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามฟุตบอล 
             ๓.๓.๔ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณกลุ่มเสี่ยง และบริเวณท่ีมีผู้ติดเชื้อโควิดพักอาศัย 
            ๓.๓.๕ กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนมี ATK ให้บริการ ส าหรับคณะครูและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือ
สงสัยว่าเสี่ยง  สามารถรับได้ท่ีกลุ่มงานอ านวยการ 
  
      ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๔.๑ แจ้งค าสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามครูสุภาพบุรุษและครูสุภาพสตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
  ๓.๔.๒ รายงานผลการเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
  ๓.๔.๓ รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”  
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
        ๕.๑ ชี้แจงการประเมินสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งนี้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ในทุกๆด้าน 
โดยเฉพาะการเก็บชิ้นงานของนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
        ๕.๒ คุณครูที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันที่ ๒ - ๓  เมษายน  ๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ให้
คุณครูสับเปลี่ยนด้วยตนเอง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.  
 

                                 ลงชื่อ                          ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                       (นางสุกัญญา  ช่างผัส) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  ครู 

                            ลงชื่อ                                     หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
                                     (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                            ต าแหน่ง  ครู 
 
                    ลงชื่อ                              ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                  (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 


