
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ท่ี ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๑ 
……………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๙๘ คน 
ผู้ไม่มาประชุม       ๑๐ คน   

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
       -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ดร. อดิศักดิ์  มุ่งชู  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕  มารับต าแหน่งใหม่ 
 ๑.๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณหลอดไฟธรรมดา เปล่ียนเป็นหลอด LED ท้ังโรงเรียน 
 ๑.๓ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคาร ๒ 
 ๑.๔ แจ้งก าหนดปฏิทินการประชุมของผู้อ านวยการ คือ 
 

รายการ กิจกรรม เวลา สถานที่ 
วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๑ และ ๓  ของเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๕ ห้อง ๒ 
วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๒ ของเดือน ประชุมหัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาหาร ๕ ห้อง ๓ 
วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๔  ของเดือน ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๕ ห้อง ๓ 

วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๒ และ ๔ ของเดือน Morning Talk  รองผู้อ านวยการ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ห้องผู้อ านวยการ 
หมายเหตุ  วัน เวลาอาจเปล่ียนแปลงได้  เมื่อผู้อ านวยการติดราชการ 

 ๑.๕ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ได้รับโล่เกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๑.๕.๒ เป็นสถานศึกษารักษาศีล  ๕ ต้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม           
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะท่ี ๓ จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๕.๓ เปน็ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑.๖  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 



 
๒ 

 ๑.๖.๒ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๖.๓ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน  ได้รับรางวัล       
รองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 ๑.๖.๔ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 
ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๖.๕ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเปตอง ประเภท     ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 ๑.๖.๖ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๖.๗ นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 
ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น   
 ๑.๗ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 ๑.๗.๑ นายพรหมรัตน์  ซื่อดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ ชนะเลิศจักรยานเสือภูเขารุ่นอายุ    
ไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย (ถ้วย/เกียรติยศ)  และ ชนะเลิศ  จักรยานถนน (Timetial) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  
(ถ้วย/เกียรติบัตร) การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น         
ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๒ เด็กชายอานนท์  ธีระธี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
จักรยานเสือภูเขา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย 
จังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๗.๓ นายจักรพงศ์  อินทวงษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น      
ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๔ นางสาวเรืองระวิวงษ์  ชินนะ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓  ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น      
ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๕ นายเอกดนัย  ปิ่นทอง  และนายปริญญา  ลารังสิทธิ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น      ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น    
จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  



 
๓ 

 ๑.๗.๖ เด็กหญิงชนิพร  มูลอามาตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ และเด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เดช  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐         
ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๗ นายธนพล  ไวยโภชน์  นายอภิรักษ์  แพงโสภา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒  และ 
เด็กชายเมืองมล  เจริญคุณ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑  ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท     
ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันท่ี 
๑๑  สิงหาคม – ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 ๑.๗.๘ นางสาวรัตติกาล  ทองยศ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ เด็กหญิงประภาภัทร  ใยแสง  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ เด็กหญิงรมย์ธีรา  โพธ์เศษ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ และเด็กหญิงพุธิดา  
ธรรมขันธ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕  ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแข่งขันกีฬา
นักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันท่ี ๑๑  สิงหาคม – ๖  
กันยายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๙ นายฐิติพงษ์  ติวสร้อย  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖  และนางสาวกัลยาณี  กลางมั่น  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คู่ผสม  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี ๑๑ สิงหาคม – ๖ กันยายน  ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น   
 ๑.๘ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๑.๘.๑ การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ในวันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐  
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๘.๒ การด าเนินการสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  ในระหว่างวันท่ี  ๒๕ – ๒๘  
กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๘.๓ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๙  กันยายน  
๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๘.๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้ 
Google Apps for Education ในระหว่างวันท่ี  ๒๖ – ๒๙  กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 

 ๑.๘.๕ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ในวันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารท่ี ๕  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  พระชนมพรรษา 
อาคาร ๕  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ การกรอกผลการเรียน ในระบบ SGS ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันท่ี ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
  ๓.๑.๒ การแก้ไขผลการเรียน นักเรียนเล่ือนช้ันในกรณีพิเศษ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ จ านวน  ๓๖  คน  
ซึ่งเปิดภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐ จะมีการเชิญผู้ปกครองมาประชุมเพื่อรับฟังข้อตกลง 



 
๔ 

  ๓.๑.๓ การจัดตารางสอน  ขอความร่วมมือให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมในคาบท่ี ๕ – ๗  ไม่อยากจะให้
ใช้ช่วง ๑ – ๔  เพราะการจัดคาบจะยาก 
  ๓.๑.๔ ปฏิทินวิชาการเป็นไปท่ีแจ้งโดยให้ครูเซ็นเวลาเรียนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ เป็นจ านวน  ๑๙  สัปดาห ์

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑ งานพัสดุ  แจ้งแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
  ๑) งานพัสดุใช้แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ ใหม่  จะเริ่มใช้วันท่ี ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
ดาวโหลดได้ท่ีเว็บไซต์โรงเรียนกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
  ๒) การจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า ๕,๐๐๐  บาท  ไม่ต้องลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
  ๓) การจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ต้องลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
เป็นผู้ด าเนินการ 
  ๔) ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๐ ตรวจสอบพัสดุ 
ในกลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งภายในวันท่ี ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ีงานพัสดุ  

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
  -ไม่มี- 

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มอบให้รองผู้อ านวยการนพดล  สิงหศรี ไปประชุมกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมปรึกษากับ
บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  แล้วเขียนแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ผู้อ านวยการทราบ 
 ๔.๒ การติด ๐ ร มส  ให้ด าเนินการเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์เปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ 
 ๔.๓ การประเมิน OBECQA  ผู้อ านวยการมอบให้รองผู้อ านวยการนพดล  สิงหศรี จัดทีมงานขึ้นมา  
ผู้อ านวยการจะเรียกประชุมเพื่อเตรียมการรับการประเมิน OBECQA 
 ๔.๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        จัด
แข่งขันในระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ผู้อ านวยการฝากถึงคุณครูท่านใดท่ีเป็นตัวแทนในการแข่งขันใน
ครั้งนี้  ให้บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการในการของบประมาณในการฝึกซ้อมนักเรียน ของบประมาณในการ 
จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการซ้อมโดยดูความเหมาะสมในการของบประมาณด้วย   
 โรงเรียนขามแก่นนครเป็นตัวแทนท้ังหมด  ๑๕  รายการ  เป็นรายการใหม่  ๔ รายการ รายการเดิม ๑๑ รายการ  
ส่วนสถานท่ีรอค าส่ังจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ อีกครั้ง 
 ๔.๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๑ จะด าเนินการในช่วงเดือน  ธันวาคม – มกราคม  มอบให้
รองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  เป็นหัวหน้าคณะด าเนินการ  ผู้ท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยคือ   
หัวหน้าระดับ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจะเน้นผลประโยชน์ให้กับนักเรียนมากท่ีสุด 
 ๔.๖ การดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ มอบให้นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ  ส ารวจจ านวนห้องพิเศษว่ามีกี่ห้อง
และห้องอะไรบ้าง  พร้อมแจ้งรายช่ือคุณครูผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดท าค าส่ังมอบหมายให้คุณครูดูแลต่อไป 
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 ๔.๗ การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร มอบให้คุณครูสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  
ส ารวจเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูท้ังโรงเรียนเพื่อความเป็นปัจจุบัน 
 ๔.๘ การจัดท า VTR แนะน าโรงเรียน มอบให้คุณครูอนุสรณ์  ปินใจยศ  จัดทีมขึ้นมา  และปรับ VTR 
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  เนื่องจากมีครูผู้เกษียณอายุราชการออกเยอะ  โดยเสนอผู้อ านวยการให้ทราบ วันท่ี  
๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 ๔.๙ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มอบให้คุณครูมยุรา  ศรีทานันท์  และคุณครูกัญญาพร  จันทรโสภณ  
ด าเนินการ  ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เพราะมีผลกับนักเรียนได้ทุนนักเรียนยากจน 
 ๔.๑๐ การแต่งต้ังบุคลากรตามภาระงานของกลุ่มงาน  มอบให้รองผู้อ านวยการท้ัง ๔ กลุ่มงานส่งรายช่ือมา
ท่ีคุณครูสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  เพื่อด าเนินการจัดพิมพ์ค าส่ังเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อออกเป็นค าส่ังของโรงเรียนต่อไป 
 ๔.๑๑ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ยอดนักศึกษาฝึกประสบการณ์  มีท้ังหมด  ๔๘  คน  ฝากให้คุณครูดูคาบสอนด้วย 
 ๔.๑๒ โรงเรียนเป็นสนามสอบ กลุ่มอ านวยการเป็นเจ้าภาพ  เมื่อมีผู้มาขอใช้สถานท่ีเรื่องการคุมสอบ  
ผู้อ านวยการอยากให้คุณครูโรงเรียนขามแก่นนครลงก่อน  ถ้าจ านวนไม่พออาจจะเอาสามีหรือภรรยามาคุมได้  
แต่ถ้ายังไม่พออีกสามารถน าบุคคลภายนอกมาได้  แต่อยากจะฝากให้คุณครูโรงเรียนขามแก่นนครมีโอกาสได้ 
ลงคุมสอบก่อนทุกครั้ง ปัญหาท่ีพบบ่อยมากในการเป็นสนามสอบ คือ ห้องน้ า ผู้อ านวยการมอบให้ท่าน     
รองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์ และคุณครูสมเพชร  ป้อมสุวรรณ   ด าเนินการพิจารณา 
 ๔.๑๓ จัดท าผ้าป่าการศึกษาเพื่อสบทบทุนการสร้างโดมอเนกประสงค์ มอบคุณครูนภธร  อัครธรสกุล  
เป็นแม่งานใหญ่  จัดขึ้นในวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ มอบคุณครูอนุสรณ์  ปินใจยศ  จัดท าไวนิล น าเสนอ
ผู้อ านวยการก่อนจัดท า 
 ๔.๑๔ การจัดกอล์ฟการกุศล ผู้อ านวยการจะด าเนินการเป็นเจ้าภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ การบริจาคโลหิต  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ มอบให้งานอนามัยโรงเรียนด าเนินการ 
  ๕.๒ วันท่ี  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  วันศรีพัชรินทร  ผู้ท่ีเข้าร่วมงานมีฝ่ายบริหาร  หัวหน้าระดับ           
คุณครูนภธร  อัครธรสกุล  คุณครูมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  คุณครูวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์  คุณครูอดิเทพ  พลบ ารุง  
คุณครูกรุงศรี  เหมพลชม  และคุณครูท่านอื่นท่ีสนใจ 
 ๕.๓ วันท่ี  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  วางพวงมาลาท่ีศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผู้ท่ีเข้าร่วมมีฝ่ายบริหาร  
หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ  คุณครูนภธร  อัครธรสกุล  คุณครูมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  คุณครูกรุงศรี  เหมพลชม 
และคุณครูท่านอื่นท่ีสนใจ 
 ๕.๔ การเปิด – ปิดเรียน  ปิดวันท่ี  ๙ – ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เปิดวันท่ี ๒๔  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๕.๕ การอยู่เวรของสุภาพสตรี   เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
 ๕.๖ เส้ือสูทโรงเรียน  มอบให้รองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  คุณครูนภธร  อัครธรสกุล     
คุณครูน าพล  พงศ์พัสนันท์  คุณครูสิริญดา  เลิศบุญสถาพร  เป็นผู้ด าเนินการจัดหาเลือกสี  เพื่อให้คุณครู
ตัดสินใจ  โดยจ่ายค่าจัดท า ๕๐:๕๐  ส่วนอัตราจ้างตัดให้ฟรี 
 ๕.๗ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๖๑ โรงเรียนจ าน าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้  มอบให้รองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  จัดหาทีมจัดร่างก าหนดการ  และน าเสนอ
ผู้อ านวยการทราบ 

ปิดการประชุม ๑๒.๐๐ น. 
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  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 
                                           ลงช่ือ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 


