รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๑๓ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๑๐ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. คุณครูวนิดา ปัญญามี กล่าวขอบคุณคณะคุณครูที่ไปร่วมงานศพคุณพ่อ และมอบทุนการศึกษาให้
โรงเรียนขามแก่นนคร จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะคุณ ครูผู้ เกษี ยณอายุ ราชการ มอบเสื้อ เป็ น ที่ร ะลึก ให้กั บ คณะคุ ณ ครู ผู้บ ริห าร และบุ คลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้อานวยการแจ้งไปยัง คุณครูที่พานักเรียนไปแข่งขัน ไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน และไปราชการ
ขอความอนุเคราะห์ให้ครูรายงานการไปราชการทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ไปราชการและปฏิบัติตาม
คาสั่งจริง และเป็นหลักฐานในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู และการศึกษาต่อของนักเรียน
๑.๒ คาบลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ขอให้ครูเข้าสอนทุกคน ทุกคาบ ใครไม่สอนถือว่าทอดทิ้ง
มีความผิดวินัย
๑.๓ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) รางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละครสั้น/หนังสั้น เรื่อง “บังเอิ๊ญ บังเอิญ”
๓) รางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การแสดงชุด “ลาประยุกต์ คปภ.”
๑.๔ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
นายนิกร สีกวนชา ครูที่ปรึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับ ภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “อุปกรณ์ครอบเตาพลังงานหาร ๓”
๑.๕ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๕.๑ เด็กชายเดชาวิชญ์ สีทามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ เด็กชายพุทธิพงศ์ พ า พ ร ห ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ และเด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับ
ภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “อุปกรณ์
ครอบเตาพลังงานหาร ๓”

๒
๑.๕.๒ นางสาวบุ ญ สิ ต า บุ ญ สุ ข ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดง การแข่ ง ขั น พู ด ภาษาอั ง กฤษ
(Impromptu Speech ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๕.๓ เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๕.๔ นางสาวอนุสสรา คงนุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่ งขั นเล่ านิ ทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๕.๕ นางสาวพรพรหม กล้ าวิกย์กรรม ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่ งขั นทั กษะ (Multi Skills)
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๖ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๖.๑ กิ จ กรรมพิ ธี ม อบทุ นการศึ กษา ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖๐ ในวั นที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๒ การจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๓ กิ จ กรรม “รับ น้ อ ง ม.๔” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ในวัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๔ การประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
ขามแก่นนคร
๑.๖.๕ การดาเนินงานโครงการอาสาสมัครเยาวชน เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่
๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๖ การจัดงาน “๑๒ สิงหา มหาราชินี” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๗ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๘ กิ จ กรรมพิ ธี เข้ าประจ าหมู่ ยุ ว กาชาด ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
อาคาร ๕ ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐
- โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งใช้สถานที่โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมานสุเมโธ) ผู้อานวยการมอบรองผู้อานวยการนพดล สิงหศรี และคุณครูวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ดาเนินการ
- โรงเรี ย นขามแก่ น นคร เป็ น สถานที่ แ ข่ ง ขั น กิ จ กรรมกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ผู้อานวยการฝากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายงานให้ผู้อานวยการทราบ

๓
- การเดินไปราชการของครูและนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทางกลุ่มวิชาการได้ดาเนินการ
ทาบันทึกขอไปราชการรวมทุกกิจกรรม คุณครูสิริญ ดา เลิศบุญ สถาพร ได้ปริ๊นซ์รายชื่อครูที่จะเดินทางไป
ราชการเรียบร้อยแล้ว ส่วนคุณครูที่ไม่ได้ไปราชการให้มาสแกนลายนิ้วมือตามปกติ
- แต่ ล ะกิ จ กรรมรั บ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตผู้ ป กครอง ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ จ ะเข้ าร่ ว มการแข่ ง ขั น
ทุกกิจกรรม ที่กลุ่มวิชาการ หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง และหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้อานวยการได้
ลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับได้ที่ กลุ่มวิชาการ อยากให้คุณ ครูที่นานักเรียนไปแข่งทุกกิจกรรมถือไปด้วย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขให้ทัน และคุณครูท่านใดมีปัญหาหรือไม่ คุณครูรพิธร เสนาไชย เสนอว่า
อยากให้คุณครูผู้สอนเห็นใจครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนด้วย อยากขอเวลาเรียนให้เด็กนักเรียนได้มาซ้อมอย่างเต็มที่
เพราะใกล้วันแข่งขันแล้ว ผู้อานวยการมอบวิชาการเมื่อดาเนินการแข่งขันเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการแข่งขัน
พร้อมทั้งรายงานการได้รับเหรียญรางวัล ระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้เป็นตารางเปรียบเทียบ ให้ผู้อานวยการทราบ
.
๓.๑.๒ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งต้องเดินทางไปส่งงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อ านวยการขอบคุณ ท่านรองผู้อานวยการนพดล สิง หศรี และคณะ ที่ดาเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และขอบคุณคุณครูทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓.๑.๓ การแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เลื่อนชั้นกรณีพิเศษ สรุปดังตาราง
ระดับชัน้

นักเรียนที่ตดิ ๐, ร,
มส, มผ
(คน)

นักเรียนที่ตดิ ต่อ
ลงทะเบียนเรียนซ้า
รายวิชา (คน)

ม.๒
ม.๓
ม.๕
ม.๖
รวม

๑๕
๑๕
๑๑
๗
๔๘

๙
๙
๔
๕
๒๗

คงเหลือที่ยังไม่ตดิ ต่อขอลงทะเบียน (คน)
ติดต่อได้
ติดต่อไม่ได้
และมาเรียน
ไม่มาเรียนเลย(คน)
(คน)
๒
๔
๓
๓
๗
๒
๗
๑๔

หมายเหตุ

การส่งผลการเรียนซ้าภายในวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

๓.๑.๔ งานวัดผลและประเมินผล กาหนดการดังนี้
ปฏิทินการจัดทาผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐0
วัน เดือน ปี
๑๙ ส.ค. – ๔ ต.ค. ๒๕๖๐

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐
๒๕ – ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐

รายการปฏิบัติงาน
ครูบันทึกผลการเรียนในโปรแกรม SGS
๑. คะแนนรวมหน่วยที่เหลือ
๒. คะแนนสอบปลายภาค
๓. ผลการประเมินคุณลักษณะ ๘ ข้อ
๔. ผลการประเมินการอ่าน ๕ ข้อ
๕. ผลการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
(เฉพาะครูที่ปรึกษาลาดับที่ ๑ ในใบรายชื่อนักเรียน)
ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขออนุญาต ติด ร และ มส.
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด ร และ มส.
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

๕ ต.ค. ๒๕๖๐
๖ ต.ค. ๒๕๖๐
๕ – ๖ ต.ค. ๒๕๖๐
๙ ต.ค. ๒๕๖๐
10 ต.ค. ๒๕๖๐

๔
ครูส่งสมุด ปพ.๕ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระ ฯ ส่งสมุด ปพ.๕ ที่กลุ่มวิชาการ
ประมวลผลการเรียน จัดพิมพ์ ปพ.๖
ครูรับ ปพ.๖ และผลการเรียนรวม (ต๒ก.)
นักเรียนรับผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.๖)

๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ การใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ยังคงให้ใช้ระเบียบเดิมไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และใช้บ่อยที่สุดสรุปได้ดังนี้)

๕
๓.๒.๒ การยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาตนเองคูปองละ ๑๐,๐๐๐ บาท (บางหลักสูตร)
หากท่านใดมีผลกระทบเกิดความเสียหายได้สารองจ่ายค่าที่พักไปก่อนแล้วให้รีบติดต่อ สพม. ๒๕ เป็นการด่วน
(ขณะนี้แจ้งมามี ๒ ท่าน คือครูเสกสรรค์ สีหาโมก และครูอนุสรณ์ ปินใจยศ)
๓.๒.๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ยังคงใช้เกณฑ์เดิมแบบเป็นขั้นเงินเดือน ทางงานบุคลากรกาลังเตรียมแบบประเมินแจก
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประชุมชี้แจงดาเนินการด้านการจัดการขยะ
ตามนโยบายของรัฐบาล เน้นด้านการบริหารจัดการขยะ น้า น้าเสีย พลังงาน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๓.๒ บริษัท สยามไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด ประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ประกันวินาศภัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๓.๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เข้าแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕
๓.๓.๔ สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕
๓.๓.๕ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ จั ด อบรมปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง Active
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๓.๖ สานักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ ๒๐
– ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๓.๗ สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ประชุมการจัดทาข้อมูลการเกลี่ยอัตรากาลังในการรองรับ
การจัดตั้ง สานักงานศึกษาธิการภาคและสานั กงานศึ กษาธิการจังหวัด ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคาร ๕
๓.๓.๘ จังหวัดยโสธร โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๓.๙ ศูนย์พัฒนาเด็ก ETL จัดโครงการส่ง เสริมการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ในหัวข้อ
“พัฒนาลูกรัก สู่อัจฉริยะตัวน้อย” ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๓.๑๐ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดาเนินการสอบ N – Net ประจาภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ ขอขอบคุณคุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล และนางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ ที่นานักเรียนแกนนา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าต้ น แบบในสถานศึ ก ษาต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ประจ าปี ๒๕๖๐ จั ง หวั ด ขอนแก่ น รุ่น ที่ ๑ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่าง

๖
วั นที่ ๑ – ๓ กั นยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้ านสวนชมดาวรี สอร์ ท ต าบลศิ ลา อ าเภอเมื อง จั งหวั ดขอนแก่ น
๓.๔.๒ การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต ๒๕ “ระดับ สหวิทยาเขต” สหวิท ยาเขตเมืองขอนแก่ น
โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับที่เข้ารับการประเมิน ระดับทอง มีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประเมินวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๐ ช่วงเวลาเช้า และโรงเรียนขามแก่นนคร เข้ารับการประเมิน ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ช่วงเวลาบ่าย คุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล แจ้งที่ประชุมเรื่องการประเมินและขอความอนุเคราะห์คุณครูที่มีชื่อ
ในคาสั่งดาเนินงานการประเมิน ประชุมพร้อมเพียงกัน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑
๓.๔.๓ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น การฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความปลอดภัยทางถนน : การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน ในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัด ในวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๐ (ม.๓ – ม.๖) จานวน ๑๐๐ คน ผู้อานวยการมอบหมายให้รองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ
และคุณครูนงพร โสใหญ่ ดาเนินการ ส่วนนักเรียน ๑๐๐ คน ให้นักเรียนชั้น ม. ๔/๖ , ๔/๗ และ ๖/๗
เข้าร่วมกิจกรรม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ การสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน บริการชุมชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ แบบแปลนขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร แหล่ง เงิน ที่มาคือ ผ้าป่าจากศิษย์เก่า ในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ งบประมาณในการก่อสร้าง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนมัดจาไปแล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอนนี้กาลังดาเนินการก่อสร้าง มติในที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าขามแก่นนคร
๔.๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกฐินสามัคคี วันรวมวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
และทอดกฐินสามัคคีในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผู้อานวยการ
เชิญชวนคณะครูไปร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
๔.๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ งานมุทิตาจิตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จานวน ๑๕ ท่ าน คือ ๑) นางวิ ไลลัก ษณ์ ชู สกุ ล ๒) นายปริวรรต ประจั นตะเสน ๓) นางสุ ภาพร พิ ศฐาน
๔) นายอานาจ พันธุ์ดิษฐ์ ๕) นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ ๖) นายสิทธา กล้าหาญ ๗) นายสุภชัย ศรีมันตะ
๘) นายบุญ เกิด ศิริวรรณ๙) นางอัธยา เอมแย้ม ๑๐) นางอุบลวัณณา รอนยุทธ ๑๑) นางสุภา มนูญศักดิ์
๑๒) นางนงพร โสใหญ่ ๑๓) นางรพิธร เสนาไชย ๑๔) นางวิคุณ ตันติสุโชติ และ ๑๕) นางสุวคนธ์ พวงชน
มติในที่ประชุมให้เก็บเงินครูคนละ ๒๐๐ บาท มอบให้คุณครูมานิดา อินทรแพทย์ เก็บเงินเพื่อร่วมทบกับ
โครงการมุ ทิ ต าจิ ต กลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย น จั ด คณะคุ ณ ครู ที่ เกษี ย ณอายุ ร าชการพบนั ก เรี ย นหน้ า เสาธง
รองผู้อานวยการกาญจนา ทวนวิเศษกุล หาทีมงานจัดงานเกษียณบนหอประชุม แจ้งรายละเอียดประชุมฝ่าย
บริหารในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ คุณครูวนิดา ปัญญามี ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน
ที่ไปร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพคุณพ่อเสงี่ยม ปัญญามี ในวันพุธ – พฤหัสบดีที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๗
๕.๒ วันที่ ๗ – ๘ ผู้อานวยการมอบกลุ่มวิชาการดาเนินการแจ้งหยุดเรียนในกรณีพิเศษให้นักเรียนทราบ
กลุ่มวิชาการแจ้งว่าได้ดาเนินเรียบร้อยแล้ว
ปิดการประชุม ๑๗.๑๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

