รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๒๘ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๕ คน คือ
๑. นางรพิธร
เสนาไชย
๒. นายเสกสรรค์ สีหาโมก
๓. นางสุวคนธ์
พวงชน
๔. นางราตรี
หาญสุโพธิ์
๕. นางอัธยา
เอมแย้ม
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
๑. แสดงความยินดีกับนางสาวพรรณมล ปิ่นทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่อง
ในโอกาสจบการศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ศษ.ม.) สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. แสดงความยินดีกับนางสาวชโลทร โชติกีรติเวช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในโอกาสจบการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตศึกษา (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. แสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมณ์ชิต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสจบ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่ง
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. กระทรวง คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน
(๓) อนุกรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทน ก.พ.
ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสานักงาน ก.พ. จานวนหนึ่งคน
(๔) อนุกรรมการซึ่งประธานแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหาร
และการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการ จานวนไม่เกินสามคน

๒
(๕) อนุ กรรมการซึ่ง ประธานแต่ง ตั้ ง จากข้า ราชการพลเรื อนผู้ ด ารงตาแหน่ง ประเภทบริห าร
ระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งต้องมิใช่อนุกรรมการตาม (๓) โดยให้คัดเลือกกันเองจากข้าราชการพลเรือน
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว จานวนไม่เกินห้าคน ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการ จานวนหนึ่งคน
ข้อ ๒ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่ง ตั้ง เป็นอนุกรรมการตามข้อ ๑ (๔)
และ (๕) วาระการดารงตาแหน่ง และจานวนขั้นต่าของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ กาหนดในกฎ
ก.พ. ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทาความ
ตกลงกับ ก.พ.
ข้อ ๔ ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ อ.ก.พ. กระทรวง
ข้อ ๕ มิให้นาความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ มาใช้ บั งคั บ แก่ อ.ก.พ. กรม ของส านัก งานปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ ก ษา สานั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้ อ.ก.พ. กรม ดังกล่าวปฏิบัติ หน้าที่ตามอานาจหน้าที่ของ
อ.ก.พ. กรม ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ ในวาระเริ่มแรกให้ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยอนุกรรมการตามข้อ ๑ (๑) (๒) และ (๓)
จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ ๑ (๔) และ (๕) ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๗ การใดที่อ ยู่ ในระหว่า งการด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ข อง อ.ก.พ. กรม ของ สานั กงาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิ การ ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.
กระทรวง ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวัน
ก่ อ นวั น ที่ ค าสั่ ง นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ตามค าสั่ ง นี้ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การต่ อ ไป ให้ ค ณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่นใด ซึ่ง อ.ก.พ. กรม ที่ปฏิบัติ หน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งไว้อยู่ในวัน
ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า อ.ก.พ. กระทรวง ตามคาสั่งนี้จะได้มีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๘ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีตาแหน่งศึกษาธิการภาค จานวนสิบสองตาแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตาแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง และมี ตาแหน่ง รองศึกษาธิการภาค จานวนสิบสองตาแหน่ง เป็ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น โดยให้ กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเกลี่ย
อัตรากาลังภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดตาแหน่ง การเกลี่ยอัตรากาลังตามวรรคหนึ่ง
ให้ตัดโอนอัตราตาแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้ง งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงิ นเดือ น ค่ าจ้ างประจ า และเงิ น อื่น ที่เ กี่ย วข้ อ งซึ่ ง ตั้ ง ไว้ สาหรั บต าแหน่ง ที่เ กลี่ ย นั้น มาเป็ นของส านั กงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และการโอนหรื อ การ น ารายจ่ า ย ที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ ส่ ว นราชการใดใน
กระทรวงศึก ษาธิก ารตามพระราชบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ย ประจาปี หรือพระราชบัญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้ สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกเหนือจากกรณีตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระทาได้
ข้อ ๙ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่งนี้ได้
ข้อ ๑๐ คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๓
๑.๒ ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
๑.๓ แจ้งงบประมาณโรงเรียนได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๓.๑ ส้วมนักเรียนชาย ขนาด ๖ ที่
๖๑๘,๕๐๐ บาท
๑.๓.๒ ส้วมนักเรียนหญิง ขนาด ๖ ที่
๔๙๐,๙๐๐ บาท
๑.๔ แจ้งงบประมาณโรงเรียนได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๔.๑ ส้วมนักเรียนหญิง ขนาด ๖ ที่
๔๙๑,๖๐๐ บาท
๑.๔.๒ ซ่อมแซมบ้านพักครู
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ แจ้งงบประมาณที่โรงเรียนกาลังดาเนินการ
๑.๕.๑ โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน
๑,๓๐๒,๓๕๐.๕๐ บาท
๑.๕.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๓๑๖ ล
๑,๙๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท
๑.๖ สรุปการพัฒนาโรงเรียนขามแก่นนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๖.๑ การปรับปรุงลานดอกแก้ว
๑.๖.๒ ลานน้าพุหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๖.๓ การปรับปรุงน้าพุอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๖.๔ ปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๖.๕ ปรับปรุงห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๗ สรุปการพัฒนาโรงเรียนขามแก่นนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑.๗.๑ สร้างห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑.๗.๒ ซ่อมแซมบ้านพักครู
๑.๗.๓ สร้างห้องส้วม จานวน ๓ หลัง
๑.๗.๔ ปรับปรุงห้องวิชาการ
๑.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร ชุดใหม่ อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๑.๙ การจัดงานศิษย์ เก่าคืนสู่เหย้า จากศิษย์รุ่นที่ ๑ และ ๒ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนขามแก่นนคร และจัดงานผ้าป่าการศึกษา ประมาณปลายปี ๒๕๖๐
๑.๑๐ สรุปยอดบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียน ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๙๔,๒๖๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๑.๑๑ สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันเครือข่าย ประเภท
โควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวนนักเรียนสมัครสอบ ๑๙๐ คน สอบได้ ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๒
๑.๑๒ สรุปผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดังนี้
๑.๑๒.๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน ๒๙ คน
๑.๑๒.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จานวน ๖ คน
๑.๑๒.๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวน ๕ คน
๑.๑๒.๔ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ
จานวน ๑ คน
๑.๑๒.๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จานวน ๑ คน

๔
๑.๑๒.๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จานวน ๑๑ คน
๑.๑๒.๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จานวน ๙ คน
๑.๑๒.๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จานวน ๑ คน
๑.๑๒.๙ มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน ๑ คน
๑.๑๒.๑๐ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จานวน ๑ คน
๑.๑๒.๑๑ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จานวน ๒ คน
๑.๑๒.๑๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จานวน ๘ คน
๑.๑๒.๑๓ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๑๑ คน
๑.๑๒.๑๔ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จานวน ๔ คน
๑.๑๒.๑๕ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จานวน ๔ คน
รวม ๙๔ คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๒๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๕
๑.๑๓ สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ดูได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร มี ๒ กิจกรรม ได้
ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ได้แก่ ๑) การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ ๒) การจัด
สวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จะเริ่มแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๑.๑๔ วินัยข้าราชการครู มีดังนี้
๑.๑๔.๑ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (มาตรา ๖๖)
๑.๑๔.๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม (มาตรา ๖๗)
๑.๑๔.๓ ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (มาตรา ๖๗ วรรคสอง)
๑.๑๔.๔ ต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (มาตรา ๖๗ วรรคสาม)
๑.๑๔.๕ ต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่
และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ (มาตรา ๖๘)
๑.๑๔.๖ ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่าง
ร้ายแรง (มาตรา ๖๘ วรรคสอง)
๑.๑๔.๗ ต้องสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย ต่อประเทศชาติและ
ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ (มาตรา ๖๙)
๑.๑๔.๘ ต้องรักษาความลับของทางราชการ (มาตรา ๗๐) การเปิดเผยความลับของทางราช การอัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง (มาตรา ๗๐ วรรคสอง)
๑.๑๔.๙ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการ (มาตรา ๗๑) การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไปปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสี ยหายแก่ทางราชการอย่าง
ร้ายแรง (มาตรา ๗๑ วรรคสอง)
๑.๑๔.๑๐ ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทาข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
เป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคราว (มาตรา ๗๒)

๕
๑.๑๔.๑๑ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องบอก ถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย (มาตรา ๗๓) การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง (มาตรา ๗๓ วรรคสอง)
๑.๑๔.๑๒ ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ (มาตรา ๗๔)
๑.๑๔.๑๓ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่ได้ (มาตรา ๗๕)
การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง การละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดกันในคราวเดียวกันเป็น เวลาไม่เกิน ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอัน
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)
๑.๑๔.๑๔ ต้องสุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหน้าที่ราชการ (มาตรา ๗๖)
๑.๑๔.๑๕ ต้องสุภาพเรียบร้อย ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ความสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อในหน้าที่ราชการ อันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า (มาตรา ๗๗) การหมิ่นเหยียดหยาม
กดขี่ หรือข่มเหงราษฎร เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)
๑.๑๔.๑๖ ต้องไม่กระทาหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์ อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน (มาตรา ๗๘)
๑.๑๔.๑๗ ต้อ งไม่ เป็ นกรรมการผู้จั ดการ หรื อผู้จั ดการ หรื อด ารงตาแหน่ ง อื่ นใดที่มี ลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท (มาตรา ๗๙)
๑.๑๔.๑๘ ต้องไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (มาตรา ๘๐)
๑.๑๔.๑๙ ต้องไม่กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (มาตรา ๘๑)
๑.๑๔.๒๐ การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษหนักกว่าจาคุก โดยคาพิ พากษาถึง
ที่สุ ดให้จ าคุ ก หรื อให้โ ทษที่ห นัก กว่ า จาคุก เว้น แต่ เป็ นโทษสาหรั บความผิด ที่ไ ด้ก ระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ หรือกระทาหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๑ วรรคสอง)
โทษผิดวินัยมี ๕ สถาน คือ ๑. ภาคทัณฑ์ ๒. ตัดเงินเดือน ๓. ลดขั้นเงินเดือน ๔. ปลดออก ๕. ไล่ออก
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com
๑.๑๕ จรรยาบรรณครู ๙ ประการ
๑.๑๕.๑ จรรยาบรรณต่อผู้บริการ
๑) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
๒) ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓) ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๔) ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของศิษย์
๕) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้
ให้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
๑.๑๕.๒ จรรยาบรรณต่อตนเอง

๖
๖) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ
๑.๑๕.๓ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๗) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
๑.๑๕.๔ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ
๘) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
๑.๑๕.๕ จรรยาบรรณต่อสังคม
๙) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
๑.๑๖ บทบาทหน้าที่ของครู
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และ
บุคคลที่ มีค วามส าคั ญอย่ างยิ่ง ต่อ การจั ดการศึ กษาดั ง กล่า วก็ คือครูนั่ นเอง เพราะครูเ ป็น ผู้ที่ มีห น้า ที่ส ร้า ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒ นาโดยรอบให้ เกิ ดในตัว ผู้เรี ยน เพื่ อให้มีค วามรู้ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นาไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู
คาว่า ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคาว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ ซึ่งแปลความได้ว่าเป็น ผู้ที่หนักใน
วิชาความรู้ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทาหน้าที่ยกย่องเชิดชูศิษย์ของตนเอง จากผู้ที่ไม่รู้ให้กลายเป็นผู้รู้
ผู้ที่ไ ม่มีความสามารถให้มีความสามารถ ผู้ที่ไ ม่มีความคิดให้มีความคิด ผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมให้มี
ความเหมาะสมและจากผู้ที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ที่พึงปรารถนา ซึ่งตามนัยของความเป็นครูในภาษาไทยจึง
เป็นผู้ที่ต้องทางานหนักจริงๆ ส่วนในภาษาอังกฤษมาจากคาว่า TEACHER ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ T- Teach
E– Example A – Ability C- Characteristic H – Health E- Enthusiasm R – Responsibility
๑.๑๖.๑ TEACH (การสอน) คุณลักษณะประการแรกของความเป็นครูก็คือ ต้องสอนได้ สอนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี โดยการ :
๑) ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
๒) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๓) สอนศิลปวิทยาให้หมดสิ้น
๔) ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
๕) สร้างเครื่องคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จักเลี้ยงตัว รักษาตนในอันที่จะดาเนินชีวิตต่อไปด้วยดี) และ
ที่สาคัญคือ
๖) ต้องสอนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิด และสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามการสอนของครูแต่ละคนนั้นขึ้นกับทักษะและลักษณะของตนเอง (Teaching skill and style)
เป็นการนาเทคนิควิธีและทักษะหลายๆ ด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคล้องกัน จึงต้องใช้เทคนิคและทักษะหลายด้าน
ร่วมกับประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และต้องมุ่งจัดสรรการเรียนรู้นั้นไปในทิศทางที่ดี และมี
คุณธรรมในสังคม บทบาทการสอนของครูจึงต้องดาเนินการโดย
- สอนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยการมีการเตรียมการสอนอย่างเป็นขั้น
เป็นตอนตั้งแต่การทา Course Syllabus แผนจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนรายชั่วโมง การดาเนินการสอน
และการประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนา และสร้างผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ

๗
- สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม
- สอนให้ให้เจริญเติบโต มีความคิด มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแผนที่ได้กาหนดหรือ
เตรียมการไว้เป็นอย่างดี
๑.๑๖.๒ EXAMPLE (เป็นตัวอย่าง)
ผู้เรียนโดยทั่วไปนั้นจะ “เรียน” และ “เลียน” จากตัวครู การทาตัวเป็นต้นแบบหรือแบบอย่าง
จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉยๆ เพราะการแสดงต้นแบบให้เห็นด้วยสายตานั้น เป็นภาพที่
มองเห็นชัดเจนและง่ายต่อการลอกเลียนยิ่งกว่าการรับฟังและบอกเล่าอย่างปกติ ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเป็นอะไร
จงพยายามแสดงออกเช่นนั้นทั้งในการดาเนินชีวิตและในการสนทนา
การวางตัวของครูเป็นตัวอย่างหรือเยี่ยงอย่างให้แก่ผู้เรียนได้มาก แม้ว่าผู้เรียนจะมีความคิด ความอ่าน
ของตนเองที่ไ ม่ ต้อ งการเลี ยนแบบผู้ ใหญ่ ทุก ประการเหมื อนเด็ก เล็ก แต่ ค รูก็ คือ ครูที่ ผู้ เรี ย นพิ จ ารณาว่ า มี
ความหมายสาคัญอยู่มาก โดยเขาจะสนใจและเฝ้าสังเกตนับตั้งแต่การแต่งกาย ไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติ จะ
เป็นประสบการณ์ให้เขาได้พิจารณา นอกจากนี้การรู้ตัวเองของครู การแนะนาให้ผู้เรียนประพฤติให้เหมาะสม
ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ครู (ตัวเรา) ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วย
๑.๑๖.๓ ABILITY (ความสามารถ)
คาว่า “ความสามารถ” หมายถึงกาลังที่มีจริงในการแสดงหรือในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่า
การกระทานั้นจะเป็นการกระทาทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่ากาลังนั้นจะได้มาจากการฝึกฝนอบรมหรือไม่
ก็ตาม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความสามารถทั่วไป (general ability) และความสามารถพิเศษ
(specific ability) นอกจากนั้ น ครู จ ะต้ อ งทราบถึง การเปลี่ ยนแปลงใหม่ห รื อนวั ตกรรมทางการศึก ษา
(inovation in teaching) เพื่อจะช่วยปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นไป การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกับการวินิจฉัย การรักษาโรคทางการแพทย์หรือจะสมมติเป็นการปรุง
อาหารในครัวก็ได้ ที่จะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ให้ได้อาหารอร่อยที่สุด ดังนั้นครูจึงต้องประเมินตัวเอง ประเมิน
การสอน และปรับปรุงข้อบกพร่องของสิ่งที่ตนสอนไปเสมอ (diagnosis and treatment of course defects) เพื่อ
ให้ผลการสอนดีที่สุด
นอกจากครู จ ะต้ องเข้ าใจบทบาทความเป็ นครูข องตนเองแล้ ว (teacher’s role) ครู ควรจะมี
ความสามารถดังนี้
- จิตวิทยาการเรียนรู้ (psychology of learning)
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสอนอย่างชัดเจน (specific of objectives)
- การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (learning activities)
- การนาโสตทัศนูปกรณ์มาช่วยสอน (the application of audiovisual aids)
- การจัดทาแผนการสอน (course syllabus and Lesson planning)
- การประเมินการเรียนการสอน (assessment)
๑.๑๖.๔ CHARACTERISTIC (คุณสมบัติ)
ความหมายที่ใช้โดยทั่วๆ ไป หมายถึง คุณภาพหรือคุณสมบัติที่สัง เกตได้ชัดเจนในตัวบุคคล ทาให้
ทราบได้ว่าบุคคลนั้นแตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ ในความหมายเฉพาะ อุปนิสัยหมายถึง ผลรวมของนิสัยต่างๆ ที่
บุคคลมีอยู่ หรือผลรวมของลักษณะของพฤติ กรรมต่างๆ ของบุคคล ตามความเข้าใจของคนทั่วไป คาว่า
อุปนิสัยนี้แฝงความหมายของคุณธรรมจรรยาในตัวด้วย เช่น เราพูดว่าเขาผู้นั้นมีอุปนิสัยดี เป็นต้น ในคุณสมบัติ
ของความเป็นครู สิ่งสาคัญคือ ครูจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน ต่อวิชาที่สอน และต่องานที่ทา

๘
๑.๑๖.๕ HEALTH (สุขภาพดี)
การมีสุขภาพดี หมายถึ งการไม่มีโ รค รวมถึง มีสภาพทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็ง แรง
พอที่จะดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้ที่เป็นครูนั้นต้องทางานหนัก ดังนั้นสุขภาพทางด้านร่างกายจึงเป็น
สิ่งสาคัญ แต่ที่สาคัญกว่าคือสุขภาพจิต คงเคยได้ยินคาว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ดังนั้นครูจึงจาเป็นต้องมี
สุขภาพจิตที่ดีด้วย จิตดีนั้นไม่เพียงแต่ไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพ มีการงานและ
มีชีวิตที่เป็นสุขทาประโยชน์ต่อสังคมด้วยความพอใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อบุคคลที่
เราอยู่ร่วมและต่อสังคมที่เราเกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๑๖.๖ ENTHUSIASM (ความกระตือรือล้น)
ความกระตือรือล้นของครูนั้น อาจจะเป็นการใฝ่หาความรู้ใส่ตน เพราะจะต้องถือว่าการใฝ่หา
ความรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการพัฒนาตน (Learning to teach is
a process of self-development) การเพิ่มพูนความรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การประชุมสัมมนา อบรมระยะสั้น
จะทาให้ครูที่ขาดความรู้ในเรื่องที่ตนสอนได้มีความรู้เพิ่มเติมและทาให้มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น ความกระตือรือล้น
ของครูนั้น ไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาตัวครูเท่านั้น แต่จะต้องมีความกระตือรือล้นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
๑.๑๖.๗ RESPONSIBILITY (ความรับผิดชอบ)
ครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี รวมทั้งยอมรับ
ผลแห่งการกระทานั้นๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอนของครู
๑.๑๗ แนวปฏิบัติการทาบันทึกข้อความ
๑) ให้เจ้าของเรื่องบันทึกข้อความผ่านมาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน โดยผ่านรองผู้อานวยการ
กลุ่มงานนั้นๆ และนาเสนอผู้บริหารต่อไป
๒) ให้ออกเลขบันทึกข้อความที่กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน ที่สังกัดโดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกลุ่มงาน
เป็นผู้ลงเลขบันทึกข้อความ โดยทาเป็นปีๆ ไป ตัวอย่างเช่น บันทึกข้อความที่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ๑ /๒๕๖๐
นอกนั้นเหมือนเดิม
๑.๑๘ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๘.๑ นายนพดล สิงหศรี รองผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๖
ระดับ ดี สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑๘.๒ นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ ระดับ
ดีเด่น สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑๘.๓ นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น
สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดโดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงาน
๑.๑๘.๔ นางพูลสุข พรหมโว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการแต่ง
คาประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์ ประเภท โคลงสี่สุภาพ) ได้เงินรางวัล ๖๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร เนื่องใน
งานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๙
๑.๑๘.๕ นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๖ นางวนิดา ปัญญามี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๗ นายอานาจ พันธุ์ดิษฐ์ และนางสาววิลาวัณย์ คามูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่าง
วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๘ นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ และนางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๙ นายไกรเพชร เจริญศิริ และนางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๐ นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ นางนภธร อัครธรสกุล นายนฤดลท์ ศรีแก้วทุม ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์ นายมนัสชัย ทองสา และ นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่าง
วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๑ นางรพิธร เสนาไชย นางสาววิไล ทองแท่งไทย และนายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ได้รับรางวัล
เหรี ยญทอง ครู ผู้ ฝึ กสอนการแข่ งขั น การจั ดการค่ ายพั กแรม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๒ นางรพิธร เสนาไชย นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์ และนายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๓ นางญาณิศา เครือวรรณ และนายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการ
แข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๔ นายปราโมทย์ พูนปริญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ

๑๐
๑.๑๘.๑๕ นายวีระพล จันทร์ศิลา และนางสุภาพร พิศฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ครูผู้
ฝึกสอนการแข่ งขันการจั ดสวนแก้ว ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนั กเรี ยน ระดั บภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๖ นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๘.๑๗ นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ และนางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน
การแข่ งขั นการวาดภาพด้ วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่ องทางสติ ปั ญญา ไม่ ก าหนดช่ วงชั้ น ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๙.๑ นางสาวประภาพร ศรีภาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ
อันดับ ๑ ของจังหวัดขอนแก่น ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด
๑.๑๙.๒ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝ่ายเพ็ชร และนางสาวเปรมฤทัย โพธิ์ตาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖/๖ ได้ รับรางวั ลใบประกาศเกียรติคุ ณ อันดั บ ๑ ของจั ง หวัดขอนแก่น ในโครงการทดสอบแข่ งขั นวั ด
ความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด
๑.๑๙.๓ นายอลงกรณ์ ทันทิวา นางสาวจิติตรา นวนบุตรดี และนางสาวชลดา ติตะพันธ์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันทักษะการแต่งคาประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์ ประเภท โคลงสี่
สุภาพ) ได้เงินรางวัล ๖๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร เนื่องในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๑๙.๔ เด็กหญิงนิรชา มะลาศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่ง ขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๕ เด็กหญิงชลธิชา พลภูเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๖ นางสาวประภาพร ศรีภาชัย นางสาววริศรา แก้วล้วน และนายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๗ เด็กหญิงธิรดา สิทธิสวนจิก เด็กชายเก่งกาจ ศรีสารคาม และเด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผ่านจอหอ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ

๑๑
๑.๑๙.๘ นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ และนายเจษฎา สาตุ่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ระดั บชั้ นมัธ ยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖ ในงานศิล ปหั ตถกรรมนั กเรี ยน ระดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๙ เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองแก้ว นางสาวกัญญารัตน์ แสงลุน เด็กหญิงจิตรานุช คุ้มจันดี
นางสาวจิรัชยา ปันสาย เด็กหญิงจิราวรรณ พิรุณ เด็กชายจิรโชติ รัตนพลที เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์บ้านค้อ
เด็กชายชนเทพ แพทย์กิจ นายชาญชล ลามุล นายณัฐชนน โนนโม้ เด็กชายณัฐพล โกมุทพงษ์ นายธันย์ชนก จักรเสน
นายธีรเทพ เล็บขาว เด็กหญิงนุชรี ถียัง นางสาวบุญนัดดา คัลโส เด็กหญิงปนัสยา นุชวงษ์ นายปรัชญา เทพพันธ์
นายปริญญา บุตรแดงน้อย นางสาวปิยพร วรานนท์ นายพนมวรรณ แดงมาก เด็กชายพรชนิตว์ สอนฮุ่ง
นางสาวพรชิตา ศรีบูโฮม เด็กหญิงพลอยไพลิน พรมทอง นายพสิษฐ์ บุญกว้าง นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบูโฮม
นางสาวมณีรัตน์ พันภูรักษ์ นางสาวมาริสา อินนาง นางสาววชิรา สุทธิศารตร์ นายวรพล อัคคะ นายวีระชัย มานะศรี
เด็กชายวุฒิธนา สีดาช่วย นางสาวศรันณ์พร จักรนารายณ์ เด็กหญิงศิรินภา พรบุบผา เด็กชายศุภวัฒน์ หวยโนนทัน
เด็กชายสรวิศ พระลับรักษา เด็กหญิงสราลักษณ์ มั่นใจ เด็กหญิงสุทธิดา ผาไหม เด็กหญิงหทัยรัตน์ คลังเกตุ
นางสาวอาริยา สายทองคา และนายเจษฎาภร จิตติเคนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๑๐ เด็กชายคณัสนันท์ เมฆมนต์ เด็กชายทศพร ชินแสง เด็กชายธนาคม อภิรัตน์ เด็กชายปเสนธิ โคตา
เด็กชายมินทร์ธาดา เหล่าภักดี เด็กชายวรเมธ ประเทืองผล เด็กชายอภิสิทธิ์ หลักศิลา เด็กหญิงเนตรนภา ส่งแก้ว
ได้ รั บรางวั ลเหรี ยญทอง การแข่ งขั นการจั ดการค่ ายพั กแรม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๑๑ นายพิชิตชัย อมรพันธุ์ นายภานุวัฒน์ บัณฑิตกุล นายสุขนิรันดร์ เพียโคตร นายองอาจ จันทะราช
นายอภิศักดิ์ มาลาศรี นายอิสเรศ เรืองศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๑๒ เด็กหญิงณัฐริกา คาสวนมอญ เด็กหญิงนิภาพร พรมมาวัน เด็กหญิงปทุมวรรณ ทวีสุข
ได้ รั บรางวั ลเหรี ยญเงิน การแข่ งขั นการประกวดหนั งสื อเล่ มเล็ก ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ – ๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๑๓ นางสาวดวงฤทัย หลักคา เด็กหญิง ภัทราพร บัณฑิตกุล เด็กหญิงลภัสชฎา พรมโยธา
ได้รั บรางวั ลชนะเลิศ (เหรี ยญทอง) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้ น ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๑ – ๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ –
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๑๔ นางสาวนุชนาถ ชาเครือ นางสาวรมย์ธีรา แสงแก้ว นางสาวสุนิสา ขาวแก้ว ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ
จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ

๑๒
๑.๑๙.๑๕ เด็กหญิงภัทลดา วิเศษศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ
๑.๑๙.๑๖ นางสาวนาพร บุญกล้า เด็กชายอนุรักษ์ โดดชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ
จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๒๐ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๒๐.๑ กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” และราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมบัติ ปีที่ ๘๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๐.๒ กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
๑.๒๐.๓ การทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๐.๔ กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ที่ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครสวรรค์
๑.๒๐.๕ กิจกรรม Merry Christmas ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๐.๖ การสอบกลางภาค ประจาภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๒๐.๗ การประชุมใหญ่สามัญประจาปีและประชุมผู้ปกครองในชั้ นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๒๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ กาหนดจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๑
ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์
ชั้น ๕ ห้างเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น เรียนเชิญคุณทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
อาคาร ๕ ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม -รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ คะแนนสอบ Pre O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เอกสารดังแนบ) รองผู้อานวยการกาญจนา ทวนวิเศษกุล
เสนอแนะปัญหาที่เจอกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ทาข้อสอบ Pre O-NET คือ ๑) นักเรียนฝนรหัสไม่ครบ ๒) ไม่ได้ใช้
ดินสอ ๒บี ฝนรหัส ๓) นักเรียนไม่ใส่ใจในการสอบ ผู้อานวยการฝากให้คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ช่วยกัน
๓.๑.๒ แจ้งเรื่องวันสอบ O-NET
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรรมการคุมสอบคือ คุณครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คุมสอบที่โรงเรียนกัลยาณวัตร คุณครูวิไ ลลักษณ์ ชูสกุล ขอความอนุเคราะห์
คุณครูที่ว่างจากภาระกิจลงชื่อคุมสอบในครั้งนี้ จานวน ๑๐ คน

๑๓
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดสอบโดย สทศ. โรงเรียนขามแก่นนคร
ไม่ได้เป็นสนามสอบ
๓.๑.๓ การแข่งขันกีฬาภายใน ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เริ่มลดเวลาเรียน ตั้งแต่
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้
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๓.๑.๔ การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บาเพ็ญประโยชน์
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกคน เข้าค่ายวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ค่ายลูกเสือ
จังหวัดนครราชสีมา การเดินทางของนักเรียนโดยรถไฟฟรี
๓.๑.๕ การกรอกคะแนนในระบบ SGS
- ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ กลุ่มวิชาการเปิดระบบให้ครู
ลงคะแนนสอบกลางภาค คุณครูนิพนธ์ สิงห์สมาน ขอความกรุณาคุณครูเข้าไปกรอกคะแนนหน่วยได้จนถึง
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๓.๑.๖ การสอบแก้ตัว, เรียนซ้า ของนักเรียนในทุกระดับชั้น
- นักเรียนดาเนินการเรียนซ้าในรายวิชาที่ติด ๐ ร มส กับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
– ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และส่งผลการสอบแก้ตัวเรียนซ้า ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- แบบบันทึกการแก้ไขผลการเรียนรายบุคคล (ว.ขกน. ๒๓) ถ้าครูท่านใดไม่มีสามารถเบิกได้ที่ห้องวิชาการ
คุณครูนิพนธ์ สิงห์สมาน ขอความกรุณาคุณครูที่นักเรียนแก้ ๐ ร มส เรียบร้อยแล้วให้ส่งใบ ว.ขกน. ๒๓ สีขาวที่
งานวัดผล สีฟ้าให้กับนักเรียน และสีเขียวเก็บไว้ที่ต้นฉบับ ผู้อานวยการฝากให้คุณครูช่วยกันดูแลนักเรียนในการแก้เกรด
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ ขั้นตอนการยืมเงิน (รายละเอียดดังแนบ)
๓.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามโครงการให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓.๒.๓ เนื่องจากคุณครูหลายท่านค้างใบยืมกับงานการเงิน ขอให้คุณครูที่ยังไม่ได้ดาเนินการล้างใบยืม
ให้ดาเนินการล้างใบยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และตรวจสอบรายชื่อได้ที่งานการเงิน
๓.๒.๔ ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ล้างใบยืม (รายละเอียดดังแนบ)
๓.๒.๕ PROMPT PAY (พร้อมเพย์) เป้าหมาย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชาระเงินของประเทศ
ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร รองรับการโอนเงิน รับจ่ายเงินระหว่างประชาชน
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบภาษี และรวมศูนย์จ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ โดยมีประโยชน์
ดัง นี้ ๑) ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือถูกต้อง รวดเร็ว ๒) มีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ๓) การรับจ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔) เพิ่มประสิทธิภาพในระบบภาษี ลดภาระการจัดเก็บเอกสารด้านภาษี ๕) เข้าถึง บริการทางการเงินขั้น
พื้นฐาน (ฝากถอนโอนชาระเงิน) ได้สะดวก ค่าใช้จ่ายต่า ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้น ที่ห่างไกล ๖) สามารถใช้บัตร
ซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ไม่ ต้ อ งพกเงิ น สด ชี วิ ต สะดวก ปลอดภั ย ๗) รั บ จ่ า ยเงิ น ได้ ส ะดวก ต้ น ทุ น ต่ า ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ๘) เพิ่มความสะดวกในการทาธุรกิจ (ease of doing business) และให้บริการลูกค้า ๙) ลดภาระ
การจัดการเอกสารทางการเงิน โดยใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

๑๔
๓.๒.๖ แจ้งผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ของโรงเรียนขามแก่นนคร ผลปรากฏว่า
การควบคุมภายใน ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะกิจกรรมที่
ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (กลุ่มวิชาการ)
๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา ปฏิบัติงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพัสดุไม่ทันตามกาหนด ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะมี
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ทาหน้าที่การเงินและพัสดุทุกปีการศึกษา (กลุ่มแผนงานและงบประมาณ)
๓) อาคารสถานที่ มีการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนดไว้เพียงบางส่วน ส่วนใหญ่สามารถควบคุมความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่ง บางกิจกรรมมีการปฏิบัติ บางกิจกรรมไม่ได้ปฏิบัติ บางกิจกรรมปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน (กลุ่มอานวยการ)
๔) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อยู่จานวนหนึ่ง
(กลุ่มกิจการนักเรียน)
๓.๓ กลุ่มบุคลากร
๓.๓.๑ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ยื่นใบสมัคร ที่กลุ่มบุคลากร ภายในวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๓.๓.๒ สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ผู้บริหาร
๕ คน
ครู
๑๐๘ คน
อัตราจ้าง
๑๕ คน
ลูกจ้างประจา ๘ คน
ลูกจ้างชั่วคราว ๑๔ คน
๓.๓.๓ คุณครูสิริญดา เลิศบุญสถาพร แจ้งให้คุณครูที่มีความประสงค์เขียนย้าย ให้ส่งเรื่องย้ายที่กลุ่ม
บุคลากรภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการนาส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป
๓.๔ กลุ่มอานวยการ
รองผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ แจ้งการจัดทาวารสาร ประจาปี ๒๕๕๙ เรียนไปยังหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คัดเลือกภาพกิจกรรมเด่นๆ ประมาณ ๕ ภาพ ส่งที่คุณครูมานิดา อินทรแพทย์
ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการจัดทาวารสารต่อไป
๓.๕ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๕.๑ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอบคุณคุณครูนาพล พงศ์พัสนันท์ และคุณครูนภธร อัครธรสกุล ที่
ได้นานักเรียนบาเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้าโรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมกับกรมทหารม้าที่ ๖
นาโดย พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง
๓.๕.๒ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะครูกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ศึกษาดูงานที่โรงเรียน
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
๓.๕.๓ วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณครูนงพร โสใหญ่ และคุณครูอดิเทพ พลบารุง นานักเรียน
จานวน ๓๘ คน เข้าค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น
๓.๕.๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น

๑๕
จะมามอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๕.๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล นานักเรียนจานวน ๑๐ คนร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓.๕.๖ วันที่ ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เข้าค่ายชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลูกเสือวิสามัญ ๑ หมู่ คุณครูรพิธร เสนาไชยและคุณครูเสกสรรค์ สีหาโมก
๓.๕.๗ วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting)
- ภาคเช้าวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
- ภาคบ่ายวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
- ภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕
๓.๕.๘ วันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ งานสารวัตรนักเรียนร่วมกับงานระดับชั้น กลุ่มกิจการนักเรียน
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
๓.๕.๙ การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ แจ้ง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาปฏิบัติในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
รายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ
และพิจารณาดาเนินการต่อไป ดังนี้คือ
๑) ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา
เช่น การทาความสะอาดสถานศึกษา หรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่า
หรือปลูกต้นไม้ การบริจาคโลหิต เป็นต้น งดกิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมนันทนาการ
๒) ให้สถานศึกษาทุกแห่ง กาหนดคาขวัญวันครูเป็นคาขวัญประจาสถานศึกษาตลอดปี ๒๕๖๐
เป็น “หนึ่งคาขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ในส่วนของโรงเรียนได้มอบหมายให้
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ช่วยกันพิจารณากาหนดคาขวัญ ดังนี้คือ “ครูดี มีเมตตา เสริมปัญญา
พัฒนาศิษย์”
๓) ให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จั ด ชุ ม นุ ม ครู เ พื่ อ ให้ ค รู ทุ ก คนได้ มี โ อกาสกล่ า วค าปฏิ ญ าณตนต่ อ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คามั่นในการประกอบวิชาชีพและการรับผิดชอบต่อเยาวชน และ
การศึกษาของชาติ
๔) ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก
๓.๕.๑๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีขามแก่น – สาธิตมอดินแดง
๓.๕.๑๑ วันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ลดลงเหลือ ๔ สี
จากเดิม ๖ สี วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันพิธีเปิดและปิด
๓.๕.๑๒ วันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมค่ายนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์โรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๕.๑๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ วิ่งมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ สมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา คุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล เรียนเชิญชวนคุณครูที่ว่างและบ้านใกล้ร่วมต้อนรับนักกีฬา
เวลา ๐๔.๔๕ น. โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นแกนนา ประมาณ ๑๐๐ คน
๓.๕.๑๔ ขอความร่วมมือให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจาทุกอาคาร ให้จัดครูเวร
ดูแลนักเรียน ประจาอาคาร ส่งข้อมูลที่รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

๑๖
๓.๕.๑๕ ขอบคุณ รองผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ คุณครูสมเพชร ป้อมสุวรรณ คุณครูสุภาพร พิศฐาน
และคุณครูวีระพล จันทร์ศิลา ที่ได้ดูแลนารถไถมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณประตูด้านหลังโรงเรียน
๓.๕.๑๖ กิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมโฮมรูม ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาได้กรุณาเข้าตรงเวลา
๓.๕.๑๗ ขอบคุณคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่ติด ๐ ร มส เป็น
อย่างดีโดยให้นักเรียนดาเนินการในชั่วโมงคุณธรรม จริยธรรม ทุกสัปดาห์
๓.๕.๑๘ ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย
๓.๕.๑๙ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมวิ่งวันศรีนครินทร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน จะมีกิจกรรมเพิ่มคือ ศิษย์เก่ามาร่วมไว้ครูด้วย
๔.๒ งานปัจฉิมนิทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จะนาเรียนเสนอในวาระการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
๕.๑ ขอบคุณบริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จากัด สนับสนุนน้าดื่มในการประชุมวันนี้
๕.๒ คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียนแจ้งกิจกรรมท่องสูตรคูณ
เพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบ
ให้คุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ช่วงโมงแรกให้นักเรียนท่องสูตรคูณ และหลังเลิกเรียนคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์
ชั่วโมงสุดท้ายให้นักเรียนท่องแม่สูตรคูณ
๕.๓ คุณครูณรงค์ ท่วมไธสง แจ้งว่าสระน้าหลังโรงเรียนระบบนิเวศไม่ดี ผู้อานวยการมอบให้
รองผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ดาเนินการ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนพดล สิงหศรี)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

