รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
…………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๒๘ คน
ผู้ไม่มาประชุม
- คน
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระก่อนการประชุม
แนะนาบุคลากรที่ย้ายมาช่วยราชการ นางสุจินดา สระคูพันธ์
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการคัดเลือกผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับ
ดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลดังนี้
๑.๑.๑ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีดังนี้
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ได้รับรางวัลประเภทบุคคล
๑.๑.๒ สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับรางวัลประเภทบุคคล
๑.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีเปียี่ยกมารศึกษา๒๕๖๐
๑.๓ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑๒ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
โดยแบ่งทีมเป็น ๕ โซน คือ
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ กัลยาณมิตร เมืองขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบคือ นายคเชนทร์ กองพิลา นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ และนางสาวสุพรรษา ธรรมสโรส
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ อุดมคงคาคีรี ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบคือ
นายกัมพล ขนทวงษ์ นางปิยะดา รุณธาตุ และนางสาวยุวะภา ราวี
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย สหวิทยาเขตแวงใหญ่ หนองสองห้อง พล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบคือ
นายคมศร บุญเรือง นางสุชีรา สาฆ้อง และนางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น น้า พอง – กระนวน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
คือ นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ นายนิคม กองเพชร และนายสุนันท์ พันธุลาวัณย์
โซนที่ ๕ ประกอบด้วย สหวิทยาเขตเ วียงเรือคา ชุมแพม่านชมพู ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบคือ
นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร นางจินตนา คงอานนท์ และนางพรผกา หนูจันทร์

๒
ประเด็นการนิเทศ ติดตาม คือ
๑. การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับโรงเรียน
ระดับชั้นเรียน และระดับห้องเรียน (โครงการ-กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนดาเนินการ)
๒. การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของปีที่ผ่าน ๆ มาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการแ นะแนว
และให้คาปรึกษา)
๓. สภาพปัญหาการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๔. ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จในการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๕. แนวทางการดาเ นินการของโรงเรียนในการนาข้อสอบ (O-NET) ๓ ปี ย้อนหลัง ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน (อ้างถึงหนังสือ สพม.๒๕ ที่ ศธ ๐๔๒๕๕/๔๙๙๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
๖. แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนในการนา ผังข้อสอบ
test blueprint และตัวอย่าง
กระดาษคาตอบปีการศึก ษา ๒๕๖๑ ไปใช้ใ นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน แ ละให้โรงเรียนรับแบบรายงานการ
ดาเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รับจากศึกษานิเทศก์ประจาสหวิทยาเขต
๑ . ๔ คาขวัญวันเด็ก ประจาปี
๒๕๖๒ “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
”
(พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
๑.๕ ขอบคุณ ข้าราชการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
๑.๕.๑ การอบรมผู้นาลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๒ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง ) ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๓ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่าง
วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๔ การจัดนิทรรศการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่าง
วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๕ เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ในวันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๖ เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมร าชินีนาถ ” ในวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชิ นีนาถ หน้ากองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๗ การดาเนินการสอบระหว่างภาค ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๘ การดาเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใน
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓
๑.๕.๙ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่า และสนามฟุตบอลช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ สรุปผลการการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET จาก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
การติว O-NET ม. ๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
การติว O-NET ม. ๖ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ปัญหาที่พบ ระหว่างการติว O-NET
ด้านนักเรียน
๑. นักเรียนไม่เห็นความสาคัญกับการติว O-NET (ขาดเรียนในชั่วโมงติว เข้าห้องช้า ไม่นาสมุดจดมา
ไม่นาหนังสือติวมา)
๒. การติว ในคาบที่ ๗ (คาบสุดท้าย ไม่เหมาะสม นักเรียนเหนื่อยล้า ไม่สามารถรับความรู้ได้ )
๓. เวลาที่ใช้ในการติวน้อยเกินไป ( ครูบางรายวิชา ให้นักเรียนเดินเรียน ทาให้ล่าช้า มีเวลาติวน้อย)
๔. ในคาบที่ ๗ บางครั้ง โรงเรียนจัดกิจกรรมบ่อยเกินไป
ด้านครูผู้สอน
๑. เวลาที่ใช้ในการติว น้อยเกินไป (การอธิบายโจทย์บางข้อ ต้องใช้เวลานาน)
๒. ครูขาดความรู้ ความชานาญในบางเนื้อหาวิชา
๓. เวลาที่ใช้ในการติว น้อยเกินไป ( ครูบางรายวิชา ให้นักเรียนเดินเรียน ทาให้ล่าช้า มีเวลาติวน้อย)
๔. การติว ในคาบที่ ๗ (คาบสุดท้าย ไม่เหมาะสม นักเรียนเหนื่อยล้า ไม่สามารถรับความรู้ได้ ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน เร่งกลับบ้าน)
แนวทางแก้ไข
๑. จัดวิชาที่สอบ O-NET เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีผลการเรียนตามปกติ
๒. ควรจัด ตารางติว คาบเช้า (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
๓. เมื่อสิ้นสุดการติว ก่อนการสอบ O-NET ประมาณ ๑ สัปดาห์ ควรมีการติวจากสถาบันกวดวิชาอื่น ๆ
เพื่อสรุปเนื้อหาความรู้ทั้งหมด
๔. ควรใช้ติวเตอร์จากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง เพราะมืออาชีพ เทคนิคการสอนที่ทาให้นักเรียนตื่นเต้น
ตั้งใจเรียน ไม่เบื่อ
๓.๒ กลุม่ แผนงานและงบประมาณ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ดังรายละเอียดแนบ
๓.๓ กลุม่ อานวยการ –ไม่มี-

๔
๓.๔ กลุม่ กิจการนักเรียน
๓.๔.๑ การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ สาธิต (มอดินแดง ) - ขามแก่น ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
๓.๔.๒ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทาบุญ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ
ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
- ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อานวยการขอความร่วมมือไปยังบุคลากรทุกท่านช่วยต้อนรับแขกที่มา
ร่วมงาน และช่วยตอบคาถามคณะกรรมการที่มาประเมินตามคาสั่ง และเวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญร่วม
รับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องร่มมะขาม
ปิดการประชุม ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

