
 
๑ 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๖ 

วันอังคารที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม  อาคาร ๕ 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม        ๘๖ คน 
ผู้ไม่มาประชุม       ๑     คน  
ลาป่วย                ๑ คน 
 

เปิดประชุมเวลา   ๑๔.๔๕  น. 
     

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
   1. ขอแสดงความยินดีกับ นายกรินทร์  ทองธวัช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เลื่อนวิทยฐานะจาก
ครูช านาญการ เป็นครูช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม  2565 
 2. ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาวุฒิ  ชินฮาต ครูแนะแนว ได้เลื่อนวิทยฐานะจากครู คศ. 1 เป็น     
ครูช านาญการ ตั้งแต่วันที่  23  มิถุนายน  2565 
 3. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชรีพร  จิราวัสน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เลื่อน
วิทยฐานะจากครู คศ. 1 เป็นครูช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน  2565 
 4. ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เลื่อน       
วิทยฐานะจากครู คศ. 1 เป็นครูช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน  2565 
 5. ครูผู้เกษียณอายุราชการมอบเสื้อให้กับบุคลากรโรงเรียนแทนค าขอบคุณ ดังนี้ 
    - ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ มอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ครูผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ 2566 ทุกท่าน มอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษา และแนะแนว 
 6. รองผู้อ านวยการท า MOU ตามข้อตกลง PA กับผู้บริหารสถานศึกษา 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษา และแนะแนว  ท า MOU ตามข้อตกลง PA กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๘. ผู้อ านวยการขอบคุณคณะครูทุกท่าน ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูขอนแก่น 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

 



 
๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร               
ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๕  เมื่อวันอังคารที่   ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องร่มมะขาม               
โรงเรียนขามแก่นนคร  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๕    

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
       ๓.๑.1  ๓.๑.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะครูที่เก่ียวข้องที่ท าให้กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ประจ าปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 
2566 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
              ๓.๑.2 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้กิจกรรมสวนสนาม   
ยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปีที่ 101 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีโรงเรียนขามแก่นนคร
เป็นเจ้าภาพสวนสนาม มีโรงเรียนเข้าร่วมสวนสนาม จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่  
                        1. โรงเรยีนกัลยาณวัตร จ านวน 30 คน 
                        2. โรงเรยีนนครขอนแก่น จ านวน 50 คน 
                        3. โรงเรยีนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 28 คน 
                        ๔. โรงเรยีนขามแก่นนคร จ านวน 130 คน รวมมีผู้สวนสนามทั้งหมด 238 คน 
               3.๑.๓ ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566   



 
๓ 

 
 
 
 
 



 
๔ 

 
 
 



 
๕ 

               ๓.๑.๔ สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 70  
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมแข่งขัน
จ านวน 8 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

 

สรุปผลการแข้งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมแข่งขันจ านวน ๘ กิจกรรม ผลการแข่งขัน (เรียงตามกลุ่มสาระ/กิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ คะแนน ระดับ อันดับ ครูผูฝ้ึกสอน นักเรียนเข้าแข่งขัน หมายเหต ุ
๑ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.๔ - ม.๖ 
๙๔ ทอง ๕ นางลัดดาวลัย์ คีรเีมฆ นางสาวภัณฑิรา สีชม  

๒ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖ 

๗๕ เงิน ๒๗ นายพงษ์พัฒน์ สมณะครี ี นายไตรภูมิ เหล่ากาส ี  

๓ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม 
Mixed Media ม.๔ - ม.๖ 

๙๔ ทอง ๕ นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช นางสาวคุณญัญา เพ็ชรศ
รี 

 

๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.๔ - ม.๖ 

๙๒ ทอง ๑๓ นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช นางสาวชนันรัตน์ เตชะสุน  

๕ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.๔ - ม.๖ 

๘๓ ทอง ๔๗ นายกรินทร์ ทองธวัช นางสาวสุกัญญา นาเรียง
รัตน์ 

 

๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ
ประเภทชาย ม.๑ - ม.๓ 

๘๔.๔๐ ทอง ๓๒ นายโกวิท ขนานแข็ง เด็กชายธนโชติ ศิริสม  

๗ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 

๘๘ ทอง ๗ นางศศิวรรณ แสนตรง 
นางสาวกชภัส ศรตี้นวงศ ์
นายบุญอนันต์ สรรศร ี

นางสาวบัญยทรรศน์ ภาวัน 
นางสาวปนัดดา ชนะสีมา 
นางสาวลลนา สมม่ัน 

 

๘ การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง 
ร่างกาย ฯ ม.๔ - ม.๖ 

๘๗.๓๔ ทอง ๙ นางสาววยุรี วงศ์สมศร ี
นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ 

นางสาวปัณฑิตา ปลัดศรี
ช่วย 

 

 

               ๓.๑.5 งานแนะแนวสรุปจ านวนนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยข้อมูลล่าสุด    
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  

 



 
๖ 

 
 

               ๓.๑.6 ก าหนดการพร้อมประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2566 ประกาศลงใน Website โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด  
ดังแนบตามปฏิทิน) และแผนการรับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร จ าปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 10 ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 400 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน        
๘ ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 320 คน  
                ๓.๑.7 โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดตั้งระบบดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน ตามข้ันตอนดังนี้ 
                         1. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนขามแก่นนคร ค าสั่งเลขท่ี 56/ 2566 
                         2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Sefety center ของโรงเรียนขามแก่นนคร      
ค าสั่งเลขที่ 57/2566 
                         3. แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Sefety center ของโรงเรียนขามแก่น
นคร ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 ครูอนุสรณ์ ปินใจยศ ท าหน้าที่ Admin ที่ดูแลระบบความปลอดภัยของ
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ท าการรายงานเข้าในระบบดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2566 ตรงตามก าหนดเวลา 
               ๓.๑.๘ ก าหนดการงาน Open house วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
               ๓.๑.๙ ก าหนดการติว O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 วิชา ภาษาไทย อังกฤษ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ติวสอบO-netในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 5 วิชา  ได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ในวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 
              ๓.๑.1๐ ก าหนดการรับประกาศนียบัตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเช้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
              ๓.๑.1๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร  
                        ๑. โรงเรียนขามแก่นนคร เตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริ ในขั้นเกียรติบัตรขั้นที่ ๒  ก าหนดวันรับการประเมินไว้ในช่วงเวลาดังนี้ 
                            ๑.๑ ประชุมกลุ่มครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๐-๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 



 
๗ 

                            ๑.๒ ประชุมกลุ่มครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
                            ๑.๓ เตรียมรับการตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนขามแก่นนคร ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ 
                        ๒. จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของครูในกลุ่มสาระฯ และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเป็นไฟล์ word และ 
pdf มาที่ไลน์ทีมงานสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งคุณครูกรรณิกา  เกียรติจรุ งพันธ์และคณะจะท าการตรวจสอบ   
ความถูกต้อง และส่งกลับให้แก้ไขปรับปรุง  ก่อนที่กลุ่มสาระฯ ด าเนินการปริ๊นใส่แฟ้ม (รวม) ส่งกลับมา และ  
ส่งไฟล์ word และ pdf มาที่ด าเนินการแก้ไขแล้ว  มาในไลน์ทีมงานสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งคุณครูกรรณิกา 
เกียรติจรุงพันธ์ จะด าเนินการบันทึกเก็บและจัดท าเป็น power point เพ่ือเตรียมการประเมินต่อไปนั้น พบว่า
มีบางกลุ่มสาระฯ ที่ส่งมาแล้ว ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีบางกลุ่มสาระฯ ที่ยังไม่ส่ง หรือส่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่าน
การตรวจเช็คและปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ได้ประชุมชี้แจง  ขอความกรุณาด าเนินการให้ ถูกต้อง
สมบูรณ์ เพราะการประเมินต้องใช้ข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการรับการประเมิน และขณะนี้ก าลังจะ 
สิ้นปีการศึกษาแล้ว โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
                        ๓. ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน วิเคราะห์ว่าครูในกลุ่มสาระฯของท่าน เขียนแผน
เกี่ยวขอ้งกับงานใด ในการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  แล้วจัดท าเป็นผังมโนมติของกลุ่มสาระฯ 
ของท่าน  โดยอ้างอิงตามแบบประเมิน ที่มอบให้ ส่งไม่เกิน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ขณะนี้เลยเวลาก าหนด
ส่งมานานแล้ว 
                        ๔. ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน จัดท าหลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
ของท่าน โดยดาวโหลดหลักสูตรแกนกลาง และแทรกตารางช่องสุดท้ายที่คุณครูในกลุ่มสาระของท่านเกี่ยวข้อง 
ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งไม่เกิน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ขณะนี้เลยเวลาก าหนดส่งมานานแล้ว 
                        ๕. แจ้งจาก ศูนย์ อพ.สธ. กรุงเทพมหานคร ว่า การประชุมเพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร
ขั้นที่ ๒ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๖ ซึ่งถ้าโรงเรียนของเราผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรขั้นที่ ๒ ท่านผู้อ านวยการจะเข้ารับ
พระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ ๒ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  โดยจะพาคณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้ งนี้และทัศนศึกษา
ภาคเหนือในช่วงวันเวลาดังกล่าว 
      
 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
                3.2.1 งานพัสดุ 
     1) โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 218,500 บาท เป็นงบที่ขอไว้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
               2) ในปีงบประมาณ 2566 งานพัสดุได้ด าเนินการของบประมาณ ซ่อมแซมหลังคา อาคาร 2 
งบประมาณ 410,000 บาท ซ่อมแซมหลังคาห้องน้ าทุกหลัง งบปรมาณ  240,000 บาท และซ่อมแซม
บ้านพักครู งบประมาณ 280,000 บาท และของบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 
คือ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ 220,000.00 บาท  บ้านพัก



 
๘ 

ครูบ้านแฝด 1 หลัง แบบ 204/61 (ฝ) งบประมาณ 1,352,000.00 บาท แทนหลังที่จ าหน่ายไปหลังที่นัก
กรีฑา  พักอยู่ปัจจุบัน 
                     3) การสั่งซื้อหนังสือเรียนงานพัสดุได้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 
             ๓.2.๒ งานการเงินและบัญชี 
            1) การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
ที่  รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (Smart Card) 100 - - 100 - - 
2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 700 700 700 700 700 700 
3 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ 700 700 700 700 700 700 
4 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 300 300 300 300 300 300 
5 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 400 400 400 400 400 400 
6 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 900 900 900 900 900 900 
                                   รวม 3,100 3,000 3,000 3,100 3,000 3,000 

มติในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร เห็นชอบ ให้โรงเรียนด าเนินการ
เก็บเงินบ ารุงการศึกษา/เงินอ่ืนๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ 4 มกราคม 2566 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้อนุมัติให้โรงเรียนเก็บเงินบ ารุงการศึกษาปีการศึกษา 2566  ให้
เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04295/399 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2566  
  2) สรุปยอดบริจาคปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและบูรณะหอพระโรงเรียน       
ขามแก่นนคร ได้เงินทั้งหมด 29,613 บาท ด าเนินการไปแล้ว 17,613 บาท คงเหลือ 12,000 บาท         
(จะด าเนินการจัดซื้อโต๊ะหมู่ 9, ประวัติความเป็นมาของพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก, ค ากล่าวบูชา, 
แจกันดอกไม ้เป็นต้น) 
  3) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือหัวหน้าระดับชั้นและคุณครูที่ปรึกษาแจกหนังสือ    
ราชการขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนตามรายชื่อมาจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
  4) สรุปยอดการสร้างโรงอาหาร ยอดเงินได้รับทั้งหมด  876,000 บาท (เงินได้จากการจัดกอล์ฟ 
การกุศล และเงินรายได้อ่ืนๆ (งบประมาณทั้งหมดได้ด าเนินการหมดแล้ว คงเหลือที่ยังไม่ได้ด าเนินการคือ     
การปูกระเบื้อง, อ่างล้างมือและกระจก, บ่อดักไขมัน,ตาข่ายก้ันด้านหลังร้านประกอบอาหาร)   
  5)  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
             1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
        - มัธยมศึกษาตอนต้น  1,785 บาท/คน/ภาคเรียน (3,570 บาท/คน/ปี) 
        - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,938 บาท/คน/ภาคเรียน (3,876 บาท/คน/ปี) 
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            2. ค่าหนังสือเรียน 
        - 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 
            3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
        - มัธยมศึกษาตอนต้น 260 บาท/คน/ภาคเรียน (520 บาท/คน/ปี) 
        - มัธยมศึกษาตอนปลาย 260 บาท/คน/ภาคเรียน (520 บาท/คน/ปี) 
            4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
        - มัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี 
        - มัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี 
           5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 
                1) กิจกรรมวิชาการ 
        2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
        3) ทัศนศึกษา 
        4) การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
        5) การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        - มัธยมศึกษาตอนต้น  449 บาท/คน/ภาคเรียน (897 บาท/คน/ปี) 
        - มัธยมศึกษาตอนปลาย 485 บาท/คน/ภาคเรียน (969 บาท/คน/ปี) 
  6) งานการเงินและบัญชี ขอความร่วมมือหัวหน้าระดับและคุณครูที่ปรึกษา ม.3 และ ม.6 เก็บเงิน
ค่าปกประกาศนียบัตรนักเรียนคนละ 70 บาท ส่งที่งานการเงินและบัญชีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
งานพัสดุได้ด าเนินการสั่งท าเป็นที่เรียบร้อย 
             ๓.๒.3 งานข้อมูลสารสนเทศ 
               ข้อมูลจ านวนนักเรียนในระบบ DMC 10 พฤศจิกายน 2565  มีนักเรียนทั้งหมด 1,538 คน 
ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,537 คน ไม่ได้รับจัดสรร 1 คน คือ นายวัชรินทร์ เลพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6/4 เนื่องจากอายุเกิน 
             ๓.๒.4 งานแผนงานและโครงการ 
                      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ประชุมพิจารณาโครงการประจ าปีการศึกษา 
2566 ตามค าสั่ง 
 
  ๓.๒.๕ งานบุคลากร 
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               1) สรุปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
ประจ าปี 2566 จ านวน  ๘๔  คน  มีผู้แจ้งความประสงค์ลงงาน  จ านวน  ๖๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๗๖  
และผู้ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ลงงาน  จ านวน  ๑๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๒๓  จึงขอให้คณะครูลงงาน
ตามความต้องการของตนเองให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
    2) การย้ายข้าราชการครู มี 1 คน คือ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง ได้ด าเนินการส่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย 
 

๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
                 ๓.๓.๑  การก่อสร้างโรงอาหารด าเนินการแล้วเสร็จ 95 % เหลือปูกระเบื้องเค้าเตอร์จ าหน่ายอาหาร 
  3.3.2  การปรับปรุงประตูหลังโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
  3.3.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์โดมท าจุดเช็คอินบริเวณข้างสนามฟุตบอล และหน้าอาคาร
อุตสาหกรรมพร้อมท าสวนหย่อมหน้าอาคารคหกรรม 
  3.3.4 การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าด าเนินการแล้วเสร็จ 90 % และรออุปกรณ์ซ่อมแซม
เพ่ิมเติม ส่วนห้องน้ าที่ตันต้องใช้ช่างผู้ช านาญการด าเนินการแก้ไข เบื้องต้นจะปิดห้องน้ าที่ตันและท าป้าย
สัญลักษณ์ติดหน้าห้องป้องกันนักเรียนสร้างความเสียหาย และด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ าที่เต็มเรียบร้อยแล้ว 
  3.3.5 การตกแต่งภายในหอประชุมด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 90 % งานที่เหลือ คือ       
การตกแต่งภายใน การตกแต่งประตูและบันไดทางเข้า และการท าความสะอาดบริเวณโดยรอบ 
  3.3.6 การประกวดเขตน่ามองห้องน่าเรียนจะมีการรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ และมอบเกียรติ
บัตรเป็นรายเดือน โดยงานสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับสภานักเรียน 
  3.3.7 อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนถนนภายในโรงเรียน โดยได้จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูปเป็น    
ที่เรียบร้อยแล้ว 
  3.3.8 จัดท าจุดรวมถังขยะข้างส านักงานนักการโดยการเทพ้ืนคอนกรีตเพ่ือง่ายต่อการท าความสะอาด 
  3.3.9 แจ้งครูประจ าชั้นส ารวจโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนที่ช ารุด และบันทึกแจ้งกลุ่มงานอ านวยการโดยเร็ว 
  3.3.10 งานธนาคารโรงเรียนปิดบัญชีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เรียบร้อยแล้ว 
  3.3.11 ปีการศึกษา 2566 ควรเพ่ิมบุคลากรงานอนามัย เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบเกษียณ    
อายุราชการ 
 
 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
         ๓.๔.๑ การอยู่เวรวันหยุดของบุคลากร 
      ๓.๔.๒ การประเมินโรงเรียนสีขาว 
      ๓.๔.๓ การส ารวจ รายงานการขาด  มาสายของนักเรียน 
 

มติที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 



 
๑๑ 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น.  

 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                       (นางสุกัญญา  ช่างผัส) 
                                  ต าแหน่ง  ครู 
 

                            ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร) 
                                    ต าแหน่ง  ครู 

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

 


