
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

……………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๑๓ คน 
ผู้ไม่มาประชุม       ๑๐ คน   

เปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ๑. คุณครูวนิดา  ปัญญามี  กล่าวขอบคุณคณะคุณครูท่ีไปร่วมงานศพคุณพ่อ  และมอบทุนการศึกษาให้
โรงเรียนขามแก่นนคร  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. คณะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  มอบเส้ือเป็นท่ีระลึกให้กับคณะคุณครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการแจ้งไปยังคุณครูท่ีพานักเรียนไปแข่งขัน  ไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  และไปราชการ  
ขอความอนุเคราะห์ให้ครูรายงานการไปราชการทุกครั้ง  เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ไปราชการและปฏิบัติตาม
ค าส่ังจริง และเป็นหลักฐานในการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครู  และการศึกษาต่อของนักเรียน 
 ๑.๒ คาบลูกเสือ  ยุวกาชาด  และเนตรนารี  ขอให้ครูเข้าสอนทุกคน ทุกคาบ  ใครไม่สอนถือว่าทอดท้ิง   
มีความผิดวินัย 
 ๑.๓ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  ๒๕๖๐ ดังนี ้
   ๑) รางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา 
   ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละครส้ัน/หนังส้ัน เรื่อง “บงัเอิ๊ญ บังเอิญ” 
   ๓) รางวัลชนะเลิศ  ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  การแสดงชุด “ล าประยุกต์ คปภ.” 
 ๑.๔  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
 นายนิกร   สีกวนชา  ครูท่ีปรึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค  ในระหว่างวันท่ี  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์ครอบเตาพลังงานหาร ๓”   
 ๑.๕ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ เด็กชายเดชาวิชญ์  สีท ามา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ เด็กชายพุทธิพงศ์   พ า พ ร ห ม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  และเด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับ
ภูมิภาค  ในระหว่างวันท่ี  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์
ครอบเตาพลังงานหาร ๓”   



 
๒ 

 ๑.๕.๒ นางสาวบุญสิตา   บุญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech ระดับช้ัน ม. ๔ – ๖ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 ๑.๕.๓ เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ัน ม. ๑ – ๓ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
 ๑.๕.๔  นางสาวอนุสสรา  คงนุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ัน ม. ๔ – ๖ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 ๑.๕.๕ นางสาวพรพรหม  กล้าวิกย์กรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ (Multi Skills) 
ระดับช้ัน ม. ๔ – ๖ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
 ๑.๖ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๑ .๖.๑ กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันท่ี ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐          
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๖.๒ การจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐  ในวันท่ี ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
 ๑.๖.๓ กิจกรรม “รับน้อง ม.๔”  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในวันท่ี  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐        
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๖.๔ การประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ประจ าปี  ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงเรียน
ขามแก่นนคร 
 ๑.๖.๕ การด าเนินงานโครงการอาสาสมัครเยาวชน  เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ในระหว่างวันท่ี  
๔ – ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมอาคาร  ๕  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๖.๖ การจัดงาน “๑๒ สิงหา มหาราชินี”  ในวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
 ๑.๖.๗ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐     ณ  หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๖.๘ กิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐        
ในวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธท่ี ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
อาคาร ๕  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐   
   - โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งใช้สถานท่ีโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมานสุเมโธ)  ผู้อ านวยการมอบรองผู้อ านวยการนพดล   สิงหศรี  และคุณครูวิไลลักษณ์  ชูสกุล  
ด าเนินการ 
   - โรงเรียนขามแก่นนคร  เป็นสถาน ท่ีแข่งขันกิจกรรมก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้อ านวยการฝากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
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   - การเดินไปราชการของครูและนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทางกลุ่มวิชาการได้ด าเนินการ
ท าบันทึกขอไปราชการรวมทุกกิจกรรม คุณครูสิริญดา  เลิศบุญสถาพร  ได้ปริ๊นซ์รายช่ือครูท่ีจะเดินทางไป
ราชการเรียบร้อยแล้ว  ส่วนคุณครูท่ีไม่ได้ไปราชการให้มาสแกนลายนิ้วมือตามปกติ    
        - แต่ละกิจกรรมรับหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  ส าหรับนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขัน       
ทุกกิจกรรม ท่ีกลุ่มวิชาการ  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  และหนังสือขอเปล่ียนตัวนักเรียน  ผู้อ านวยการได้
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ให้ไปรับได้ท่ีกลุ่มวิชาการ  อยากให้คุณครูท่ีน านักเรียนไปแข่งทุกกิจกรรมถือไปด้วย  
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงจะได้แก้ไขให้ทัน  และคุณครูท่านใดมีปัญหาหรือไม่  คุณครูรพิธร  เสนาไชย  เสนอว่า  
อยากให้คุณครูผู้สอนเห็นใจครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนด้วย  อยากขอเวลาเรียนให้เด็กนักเรียนได้มาซ้อมอย่างเต็มท่ี 
เพราะใกล้วันแข่งขันแล้ว  ผู้อ านวยการมอบวิชาการเมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จแล้ว  ให้รายงานผลการแข่งขัน
พร้อมท้ังรายงานการได้รับเหรียญรางวัล  ระหว่างปีท่ีแล้วกับปีนี้เป็นตารางเปรียบเทียบ  ให้ผู้อ านวยการทราบ 
. 
 ๓.๑.๒ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซ่ึงต้องเดินทางไปส่งงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้อ านวยการขอบคุณท่านรองผู้อ านวยการนพดล  สิงหศรี  และคณะ ท่ีด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  และขอบคุณคุณครูทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๓.๑.๓ การแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เลื่อนชั้นกรณีพิเศษ สรุปดังตาราง 
  

ระดับชัน้ 
นักเรียนที่ตดิ ๐, ร, 

มส, มผ 
(คน) 

นักเรียนที่ตดิตอ่
ลงทะเบียนเรียนซ้ า

รายวิชา (คน) 

คงเหลือที่ยังไมต่ดิต่อขอลงทะเบียน (คน) 

หมายเหต ุตดิตอ่ได ้
และมาเรียน 

(คน) 

ตดิตอ่ไมไ่ด ้
ไม่มาเรียนเลย(คน) 

ม.๒ ๑๕ ๙ ๒ ๔ 

การส่งผลการเรียนซ้ าภายในวันที ่
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

ม.๓ ๑๕ ๙ ๓ ๓ 
ม.๕ ๑๑ ๔ - ๗ 
ม.๖ ๗ ๕ ๒ - 
รวม ๔๘ ๒๗ ๗ ๑๔ 

 ๓.๑.๔ งานวัดผลและประเมินผล ก าหนดการดังนี้ 
 

ปฏิทินการจัดท าผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐0 
 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน 
๑๙ ส.ค. – ๔ ต.ค. ๒๕๖๐ ครูบันทึกผลการเรียนในโปรแกรม SGS 

    ๑. คะแนนรวมหน่วยที่เหลือ 
  ๒. คะแนนสอบปลายภาค 
 ๓. ผลการประเมินคุณลักษณะ ๘ ข้อ 
 ๔. ผลการประเมินการอ่าน  ๕  ข้อ 
 ๕. ผลการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
        (เฉพาะครูท่ีปรึกษาล าดับท่ี ๑ ในใบรายช่ือนักเรียน) 

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐ ส่งรายช่ือนักเรียนเพื่อขออนุญาต ติด ร  และ มส. 
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐ ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีติด ร  และ มส. 

๒๕ – ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
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๕ ต.ค. ๒๕๖๐ ครูส่งสมุด ปพ.๕ ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖ ต.ค. ๒๕๖๐ กลุ่มสาระ ฯ ส่งสมุด ปพ.๕ ท่ีกลุ่มวิชาการ 

๕ – ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ ประมวลผลการเรียน จัดพิมพ์ ปพ.๖ 
๙ ต.ค. ๒๕๖๐ ครูรับ ปพ.๖ และผลการเรียนรวม (ต๒ก.) 
10 ต.ค. ๒๕๖๐ นักเรียนรับผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.๖) 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑ การใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลต้ังแต่
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ยังคงให้ใช้ระเบียบเดิมไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
และใช้บ่อยท่ีสุดสรุปได้ดังนี้)  
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 ๓.๒.๒ การยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาตนเองคูปองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  (บางหลักสูตร) 
หากท่านใดมีผลกระทบเกิดความเสียหายได้ส ารองจ่ายค่าท่ีพักไปก่อนแล้วให้รีบติดต่อ สพม. ๒๕ เป็นการด่วน 
(ขณะนี้แจ้งมามี ๒ ท่าน คือครูเสกสรรค์  สีหาโมก  และครูอนุสรณ์  ปินใจยศ) 
 ๓.๒.๓ การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  ยังคงใช้เกณฑ์เดิมแบบเป็นขั้นเงินเดือน ทางงานบุคลากรก าลังเตรียมแบบประเมินแจก  
 

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๓.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕  ประชุมช้ีแจงด าเนินการด้านการจัดการขยะ  
ตามนโยบายของรัฐบาล  เน้นด้านการบริหารจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย พลังงาน  ในวันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๓.๓.๒ บริษัท สยามไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ประกันวินาศภัยแก่ผู้สนใจท่ัวไป  ในวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๓.๓.๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เข้าแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมอาคาร ๕  
 ๓.๓.๔ ส านักงานศึกษาธิการภาค  ๑๒  ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมอาคาร ๕ 
 ๓.๓.๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕  จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ในวันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๓.๓.๖ ส านักงานลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  จัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา  ครั้งท่ี  ๔  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่างวันท่ี  ๒๐ 
– ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๓.๓.๗ ส านักงานศึกษาธิการภาค  ๑๒  ประชุมการจัดท าข้อมูลการเกล่ียอัตราก าลังในการรองรับ  
การจัดต้ังส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ครั้งท่ี  ๒  ในวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐       
ณ  ห้องประชุมอาคาร ๕ 
 ๓.๓.๘ จังหวัดยโสธร  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดขอนแก่น  ในวันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๓.๓.๙ ศูนย์พัฒนาเด็ก ETL จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาต้ังแต่ปี ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน ในหัวข้อ 
“พัฒนาลูกรัก สู่อัจฉริยะตัวน้อย” ในวันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๓.๓.๑๐ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ด าเนินการสอบ N – Net ประจ าภาคเรียนท่ี  ๑  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ ขอขอบคุณคุณครูอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  และนางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์  ท่ีน านักเรียนแกนน า
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าต้นแบบในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปี ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น รุ่นท่ี ๑ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันท่ี  ๒๕ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ และรุ่นท่ี ๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่าง



 
๖ 

วันท่ี  ๑ – ๓ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ โรงแรมบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท  ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ๓.๔.๒ การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ “ระดับสหวิทยาเขต” สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น  
โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับท่ีเข้ารับการประเมิน ระดับทอง มีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประเมินวันท่ี ๑๓  
กันยายน  ๒๕๖๐  ช่วงเวลาเช้า และโรงเรียนขามแก่นนคร เข้ารับการประเมิน ในวันท่ี ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐  
ช่วงเวลาบ่าย  คุณครูอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  แจ้งท่ีประชุมเรื่องการประเมินและขอความอนุเคราะห์คุณครูท่ีมีช่ือ
ในค าส่ังด าเนินงานการประเมิน  ประชุมพร้อมเพียงกัน ในวันท่ี ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๔๐ น.       
ณ  ห้องประชุมอาคาร ๑ 
 ๓.๔.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  การฝึกอบรมโครงการขับเคล่ือน
วาระแห่งชาติโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความปลอดภัยทางถนน : การเสริมสร้างความรู้  ความตระหนัก  
ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน  ในสถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาในพื้นท่ีต่างจังหวัด  ในวันท่ี ๑๒  
กันยายน  ๒๕๖๐ (ม.๓ – ม.๖) จ านวน  ๑๐๐  คน  ผู้อ านวยการมอบหมายให้รองผู้อ านวยการกฤตกร  เศรษฐโสภณ  
และคุณครูนงพร  โสใหญ่  ด าเนินการ ส่วนนักเรียน  ๑๐๐  คน  ให้นักเรียนช้ัน ม. ๔/๖ , ๔/๗ และ ๖/๗   
เข้าร่วมกิจกรรม 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ การสร้างโดมอเนกประสงค์  เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  บริการชุมชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ แบบแปลนขนาดกว้าง ๓๐ เมตร  ยาว ๔๘ เมตร แหล่งเงินท่ีมาคือ ผ้าป่าจากศิษย์เก่า ในวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ งบประมาณในการก่อสร้าง  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  โรงเรียนมัดจ าไปแล้ว  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ตอนนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้าง มติในท่ีประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๒ วันท่ี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าขามแก่นนคร   
 ๔.๓ วันท่ี ๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนขามแก่นนคร  จัดกฐินสามัคคี  วันรวมวันอาทิตย์ท่ี ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และทอดกฐินสามัคคีในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ผู้อ านวยการ
เชิญชวนคณะครูไปร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ 
 ๔.๔ วันท่ี ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐ งานมุทิตาจิตข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  
จ านวน ๑๕  ท่าน คือ  ๑) นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล  ๒) นายปริวรรต  ประจันตะเสน  ๓) นางสุภาพร  พิศฐาน          
๔) นายอ านาจ  พันธุ์ดิษฐ์  ๕) นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์ ๖) นายสิทธา  กล้าหาญ  ๗) นายสุภชัย  ศรีมันตะ  
๘) นายบุญเกิด  ศิริวรรณ๙) นางอัธยา  เอมแย้ม  ๑๐) นางอุบลวัณณา  รอนยุทธ  ๑๑) นางสุภา  มนูญศักด์ิ  
๑๒) นางนงพร  โสใหญ ่๑๓) นางรพิธร  เสนาไชย  ๑๔) นางวิคุณ  ตันติสุโชติ  และ ๑๕) นางสุวคนธ์  พวงชน 
มติในท่ีประชุมให้เก็บเงินครูคนละ ๒๐๐  บาท  มอบให้คุณครูมานิดา  อินทรแพทย์  เก็บเงินเพื่อร่วมทบกับ
โครงการมุทิตาจิต  กลุ่มกิจการนักเรียน  จัดคณะคุณครูท่ีเกษียณอายุราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง          
รองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  หาทีมงานจัดงานเกษียณบนหอประชุม  แจ้งรายละเอียดประชุมฝ่าย
บริหารในวันท่ี ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ คุณครูวนิดา  ปัญญามี  ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน  
ท่ีไปร่วมสวดพระอภิธรรม  และฌาปนกิจศพคุณพ่อเสงี่ยม  ปัญญามี  ในวันพุธ – พฤหัสบดีท่ี ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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 ๕.๒ วันท่ี ๗ – ๘  ผู้อ านวยการมอบกลุ่มวิชาการด าเนินการแจ้งหยุดเรียนในกรณีพิเศษให้นักเรียนทราบ  
กลุ่มวิชาการแจ้งว่าได้ด าเนินเรียบร้อยแล้ว 
 
ปิดการประชุม ๑๗.๑๐ น. 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

                                           ลงช่ือ            ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 


