รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
…………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๙๙ คน
ผู้ไม่มาประชุม ๑๔ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. แสดงความยินดีกับ ผู้อานวยการศุภกิจ สานุสัตย์ ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรร มการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๒๕ (ก.ต.ป.น.) และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเสมา ป .ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. แสดงความยินดีกับ คุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ได้รับโล่ เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป .ป.ส. ประเภท
ผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๓. แสดงความยินดีกับนางอัจฉริยา สุวอ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๔. แสดงความยินดีกับนางวัลลยา โคตรนรินทร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๕. แสดงความยินดีกับนาย ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา
๖. แสดงความ ยินดี กับนางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.) สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับการ แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบภายใน
โรงเรียน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๑.๒ การปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งที่ สพ ฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เริ่ มใช้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยสถานศึกษาต้องนามาตรฐานและตัวชี้วัดใน
กลุ่ม สาระดังกล่าว ไปจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุม าตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนด
เพื่อให้ครูผู้ สอนเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การ วัดประเมินผลทันใช้ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พร้อม
ทั้งดาเนินการตามแนวทาง

๒
๑.๓ การส่งคะแนน Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ กลุ่มวิชาการดาเนินการส่งสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นที่เรียบร้อย
๑.๔ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑.๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ กาหนดจัดสอบวันที่๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๔ กลุ่มวิชา คือ
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศประกาศผลการสอบวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ดาเนินการสอบโดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเป็นศูนย์สอบ สาหรับศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จัดสนามสอบรวม ๑๖ สนาม
๑.๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กาหนดการจัดสอบวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จานวน ๕ กลุ่ม
วิชาคือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกาศผลการสอบวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ดาเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๕ การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปี๑,
ที่ ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึ
ธ กษา เขต๒๕
ได้กาหนดการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางสอบวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
๑.๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๐ –
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเป็นตัวแทนระดับภาค มี ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑.๖.๑ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูฝึกสอน คือ นายวีระพล จันทร์
ศิลา และ นายปราโมทย์ พูนปริญญา แข่งขันวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์
รังสิต กรุงเทพมหานคร
๑.๖.๒ กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูฝึกสอน คือ นายวีระพล จันทร์ศิลา
และ นางรัตติกาล ขวาคา แข่งขันวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กรุงเทพมหานคร
๑.๖.๓ กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น
ครูฝึกสอน คือ นายนิกร สีกวนชา และนางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่
แข่งขันวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียน
ปทุมธานี นันทมุนีบารุง อาคาร ๓ (สีฟ้า) ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ จังหวัดปทุมธานี
๑.๗ การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินผลงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยใช้
เกณฑ์ตามแนวทางการประเมินผล งานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุรางวั
ข ลเชิดชูเกียรติ
เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดได้มอบให้คุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล และโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดทาเกียรติบัตรให้ครูที่ปรึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ต่อไป
๑.๘ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้อานวยการฝากให้รอง
ผู้อานวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ และนายอนุสรณ์ ปินใจยศ ขึ้นป้ายรับนักเรียน
๑.๙ รูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ด้วย “SIAO Model” ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้
๑.๙.๑ S:Sufficient economy
คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๙.๒ Involvement
คือ การมีส่วนร่วม
๑.๙.๓ Achievement
คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑.๙.๔ Organization
คือ การจัดองค์กร

๓
๑.๑๐ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้โรงเรียนรายงาน
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเพื่อดาเนินการต่อไป ผู้อานวยการมอบให้นายอนุสรณ์ ปินใจยศ รายงาน
๑.๑๑ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนได้
ดาเนินการส่งเรียบร้อย
๑.๑๒ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๒.๑ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ประเภทโรงเรียน ในการประกวดกิจกรรม
โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมก ารประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัดขอนแก่น
๑.๑๒.๒ ได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี
๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จาก นายกรัฐมนตรี
๑.๑๒.๓ ได้ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป .ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑๓ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๓.๑ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา
ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑๓.๒ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป .ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่น
ระดับทอง โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึก๒๕๕๙
ษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
จากกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑๓.๓ นายวีระพล จันทร์ศิลา และ นาย ปราโมทย์ พูนปริญญา ครูฝึก สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล
ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑๓.๔ นายวีระพล จันทร์ศิลา และ นางรัตติกาล ขวาคา ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑๓.๕ นายนิกร สีกวนชา และนางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น ครั้งที่ ๖๗ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑๓.๖ นายนิกร สีกวนชา ครูฝึกสอนนักเรียนได้ผ่านเข้ารอบสู่ชิงชนะเลิศ ไปนาเสนอไอเดียด้านอวกาศ
(Youth Presenter) วันที่ ๗ กันยายน๒๕๖๑ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
๑.๑๓.๗ นายนฤดลท์ ศรีแก้วทุม และนางกรุงศรี เหมพลชม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ระดับภาค ประเภท
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น
๑.๑๓.๘ นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดั๒บเงินรางวัล๓,๐๐๐บาท
ระดับจังหวัด ประเภทเพลง ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น

๔
๑.๑๓.๙ นางลักษเดือน สนทอง และนายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ระดับจังหวัด ประเภทละครสั้น/หนังสั้น ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ จากสานักงานคณะกรรมการกากับแล ะส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดขอนแก่น
๑.๑๔ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๔.๑ เด็กหญิงนัฐลดา สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรหลักคา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ นางสาวเกศฎาภรณ์ แสงวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑๔.๒ นางสาวกันตนา เชี่ยวชาญ นางสาวจีระนาถ ศรตาแสน
และ นางสาวฐิติวรดา เผื่อนดานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั๒บ การจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๖๗
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑๔.๓ นางสาวณัฐรินีย์ ศิริกาญจน์ และ นางสาวธัญญาภรณ์ ทองแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๕/๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่
กาหนดช่วงชั้น ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑๔.๔ เด็กชายเวชพิสิฐ รสสระ เด็กชายมนัส คาลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
๒/๑ ทเด็ี่ กชายสายฟ้า กุลวงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ นางสาวพรรวษา แสนโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท๔/๑
ี่ นายลิขิต พิศพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๕ นายวีระชัย มานะศรี นายชนเทพ แพทย์กิจ นายพนมวรรณแดงมาก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท๕/๗
ี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล๕,๐๐๐ บาท ระดับจังหวัดและรองชนะเลิศ อันดับ๒ เงินรางวัล
๖,๐๐๐ บาท ระดับภาคประเภท ศิลปะการแสดงพื้นานบ้ ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี
๒๕๖๐ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น
๑.๑๔.๕ นางสาวพรชิ ตา โหว่ภักดี นางสาววาทินี ทาภา นางสาวอนุชนาฏ มะแสน นางสาวเจนจิรา มาพระลับ
นางสาวสุภาวดี สมอุ่นจารย์ นายนันทพงศ์ ไชยคา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ และนายสามารถ บุบพิ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล๓,๐๐๐ บาท ระดับจังหวัด ประเภท
เพลงในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น
๑.๑๔.๖ นายภัทรพล อภิคง แสนคา นายกิตติโชติ อาสาทา นายกฤษณะ ท่าปุ๋ย นายสุเรนทร์ สุเรนทร์
นายธีรุตม์ สุขเจริญ และนายธนวัฒน์ หาญพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ระดับจังหวัด ประเภทละครสั้น/หนังสั้น ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดขอนแก่น
๑.๑๔.๗ เด็กชายธนดล อามาตย์มนตรีและเด็กหญิงภัทอาภา ศรีนอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี๓/๓
ที่
ได้ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศ นาเสนอไอเดียด้านอวกาศ(Youth Presenter) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภูมิ
สารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๑.๑๔.๘ นางสาวพิมพ์อ มรา ทาเลดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
จากจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
รุ่นที่ ๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๑

๕
๑.๑๕ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑๕.๑ การสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑๕.๒ ผ้าป่า เพื่อการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โดมอเนกประสงค์
๑.๑๕.๓ งานคืนสู่เหย้าน้าเงิน – แดง ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมอเนกประสงค์
๑.๑๕.๔ การประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๑.๑๕.๕ การทดสอบPre-O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท๓ี่ ปีการศึกษา๒๕๖๐วันที่ ๑๑ มกราคม๒๕๖๑
๑.๑๕.๖ การประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจาปี๒๕๖๐วันที่ ๒๔ มกราคม๒๕๖๑
๑.๑๕.๗ การดาเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในระหว่างวันที๒๕
่ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๕.๘ กิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึ กษาต่อและอาชีพ ” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๕.๙ กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๕.๑๐ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในระหว่างวันที่๑๘ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๑.๑๕.๑๑ กิจกรรมกีฬาประเพณีขามแก่น– สาธิต (มอดินแดง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๖๑ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ๗ รอบ พระชนมพรรษา
อาคาร ๕ ซึง่ ได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนครเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม๒๕๖๐ มติที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ กิจกรรม Open House วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะนาเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓.๑.๒ กิจกรรมออกแนะแนวสัญจรวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทีมงานแนะแนวและกลุ่มวิชาการ
ออกแนะแนวตามคาสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๓.๑.๓ SAR โรงเรียน กาหนดส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา๒๕
เขตวันที่ ๓๐ เมษายน๒๕๖๑
ส่วนของคุณครูงานประกันคุณภาพการศึกษายังไม่ได้กาหนดส่ง
๓.๒ กลุม่ แผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ งานสารสนเทศ
๑) การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียน และน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ให้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายงานข้อมูลการเข้าเรียนและน้าหนัก

๖
ส่วนสูงของนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( ๙๔ คน ) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - เมษายน
๒๕๖๑ บันทึกการเข้าเรียน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ บันทึกน้าหนักส่วนสูง
๒) การตรวจสอ บและแก้ไขข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ให้ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๓.๒.๒ งานพัสดุ
๑) โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑,๑๙๙,๘๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบ
ในการซ่อมแซมอาคาร ๒ ประกวดราคาในระ บบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ในวงเงิน ๘๒๘,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ผู้ประกอบการได้ลงมือทางานตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีกาหนดเวลา ๖๐ วัน ตามสัญญา
๒) โรงเรียนได้ รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วย เหลือสถานศึกษาที่ประสบ
อุทกภัย งบประมาณ ๒,๖๔๑,๖๐๐ บาท ซึ่ง ได้พิจารณาการประกวดราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้
ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจากัด เพ็ชรอินจิเนียริ่ง วงเงิน ๒,๑๔๖,๐๐๐ บาท
๓) รถตู้ NISSAN ม ๔๗๐๗ - ขอนแก่น (เบอร์ ๒) ผู้อานวยการแจ้งว่ามีการซ่อมบารุงบ่อย สภาพใช้
งานได้ไม่ดี ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม อีกอย่างการใช้งานก็นานมาก ฝากคุณครูหาผู้ที่สนใจมาประมูลราคาเพื่อ
จาหน่ายออก มอบให้งานพัสดุดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ
๓.๒.๓ งานการเงิน
๑) การค้างล้างหนี้ใบยืม ขอความร่วมมือคุณครู นาส่งล้างใบยืม ภายใน ๗ วัน
๒) การตั้งเบิก ทางการเงินกาหนดการตั้งเบิกในทุกวันพฤหัสบดี
๓.๒.๔ งานแผนงานและโครงการ
๑) เตรียมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน /งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ เพื่อเตรียมเขียนโครงการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งภายใน ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งานแผนงานรวบรวมโครงการและสรุปงบประมาณรวมไว้
๒) กาหนดการนาเสนอโครงการของตัวแทนกลุ่มงาน
/งาน /หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ ตัด
งบประมาณในช่วงต้น เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ณ รีสอร์ทเขาใหญ่
๓) เจ้าหน้าที่งานแผนกลับมาทาการสรุปและตัดงบประมาณจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ เพื่อ
นาเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร ตามลาดับต่อไป
๓.๒.๕ งานบุคลากร
๑) กาหนดส่งแบบคาร้องขอย้ายของครู วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒) สานักงาน ก .ค.ศ. ส่งตาราง เปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับ...) พ.ศ....... มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๒/๑ กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๒ มาให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ครู ใช้ประกอบการพิจารณาตอบแบบสอบถาม
กรณีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย รายละเอียดติดไว้
ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องแผนงานและงบประมาณ
๓) การใช้สิทธิจ่ายตรงข้าราชการ จะใช้บัตรประชาชนที่มีแถบแม่เหล็ก (Smart card) เริ่มวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากไม่มีบัตรประชาชนไปโ รงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุข ต้องสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และมียาบางประเภทที่ต้องจ่ายเงินสด ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

๗
๔) ครูศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ได้ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
๕) การพิจารณาความดี ความชอบ ผู้อานวยการมอบให้งานบุคลากรทาเกณฑ์ใหม่ในการประเมิน
และลงเว็บไซต์โรงเรียน ภายในสัปดาห์หน้า
๖) การจ้างพนักงานลูกจ้างชั่วคราวและแม่บ้าน จะนาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่อพิจารณาในวันจันทร์ท๕ี่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓.๒.๕ งานควบคุมภายใน
แจ้งให้แต่ละกลุ่มงานติดตามแบบประเมินองค์ประกอบ
๕ ด้าน และแบบปย.๑ นาส่งที่ครูเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อสรุปรายงานฝ่ายบริหาร ในโอกาสต่อไป
๓.๓ กลุม่ อานวยการ
๓.๓.๑ งานสารบรรณ แจ้งให้กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บันทึกข้อความถึงผู้บริหารโรงเรียน
ให้ออกเลขที่บันทึกข้อความตามกลุ่มงาน เช่น งานสารบรรณ อยู่ในกลุ่มอานวยการต้องไปขอเลขที่บันทึก
ข้อความที่กลุ่มอานวยการ (กลุ่มอานวยการ ๑๓/๒๕๖๑)
๓.๓.๒ งานบริการยานพาหนะ ขอความร่วมมือไปยังบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน ที่มีความ
ประสงค์ขอใช้รถโรงเรียนให้มาดาเนินการเขียนขอใช้รถโรงเรียนตามแบบฟอร์มพร้อมแนบหนังสือต้นเรื่องที่จะ
ไปราชการก่อน ๑ วัน งานบริการ ยานพาหนะ จะแจ้งให้พนักงานขับรถทราบและเซ็นรับทราบทุกครั้งขอความ
กรุณาคุณครูที่เป็นเจ้าของเรื่องได้ตรวจสอบจานวนคนที่จะใช้บริการ ยานพาหนะโรงเรียนให้ชัดเจน และประสาน
พนักงานขับรถด้วยตนเอง อีกครั้ง เพื่อความชัดเจนใน เรื่องของเวลาและเกิด ประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง มี
ประสิทธิภาพ โดยประสานพนักงานขับรถ ดังนี้
๑) นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๔๔-๙๗๐๕
๒) นายลาดวน มะลาศรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๖-๒๗๖๐-๒๔๗๖
๓) นายชูศักดิ์ ไสยลักขณา เบอร์โทรศัพท์ ๐๖-๕๘๓๕-๑๐๔๗
๓.๔ กลุม่ กิจการนักเรียน
๓.๔.๑ เตรียมรอรับการประเมินสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ
“ระดั
ข บเพชร” ขอความร่วมมือ
จากคุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นได้จัดเตรียมห้องเรียนเพื่อรอรับการประเมิน ดังนี้คือ
๑) โครงสร้างห้องเรียนสีขาว
๒) โครงงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์
๓) ป้ายนิเทศ/คติพจน์ ประจาแต่ละห้องเรียน
๔) สมุดบันทึกสี่ฝ่าย
และมีการประกวดห้องเรียนในแต่ละระดับ ห้องเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว
ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา๒ คน และนักเรียน ๔ ฝ่าย รวม ๖ คน ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะเป็นผู้มอบเกี ยรติบัตร ผู้อานวยการมอบให้
รองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ ประชุมหัวหน้าระดับชั้นเพื่อดาเนินการต่อไป
๓.๔.๒ โรงเรียนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ขอความร่วมมือจากคุณครูและนักเรียนที่ขับรถจักรยานยนต์
มาโรงเรียนขอความกรุณาสวมหมวกนิรภัยทุกคน
๓.๔.๓ ขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่านได้ดูแลความประพฤตินักเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
ถ้าเห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขอความกรุณาแจ้กลุง่มกิจการนักเรียนด่วน ผู้อานวยการฝากเรื่องการทา
โทษนักเรียนให้กลั่นกรองตามความเหมาะสม

๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
- ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ คุณครู พูลสุข พรหมโว ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน
ที่ไปร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพคุณพ่ชลั
อ ช พรหมโว ในวันจันทร์ - เสาร์ที่ ๘ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ เมรุวัดกลาง(เมืองเก่า) ถนนกลางเมืองตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๕.๒ รองผู้อานวยการกาญจนา ทวนวิเศษกุล แจ้งยอดผ้าป่าการศึกษามีเงินสดในบั
๕๘,๐๙๒
ญชี บาท เงินสดในมือ
๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๗๓,๐๙๒ บาท และแจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ที่ยังไม่จ่ายค่า
เทอมทั้งหมด๓๙๖ คน เป็นเงิน๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท ขอความร่วมมืคุอณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนฝากไปยังผู้ปกครองให้
นาเงินมาจ่ายที่การเงิน
๕.๓ นางอารมย์ มินา ชี้แจงการคุมสอบO-NET ขอให้คณะกรรมการคุมสอบไปถึงสถานที่สอบเวลา๐๗.๐๐ –
๐๘.๐๐ น. ลงเวลา๐๘.๓๐ น. ประชุมกรรมการ เวลา๐๙.๐๐ น. รับซองข้อสอบ และเวลา๐๙.๓๐ น. เริ่มสอบ
ปิดการประชุม ๑๗.๓๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

