
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๔๐ คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๖ คน   
เปิดประชุมเวลา  ๑๔.๔๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. แสดงความยินดีกับ คุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๑.๑ นายน าพล     พงศ์พัสนันท์   ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๒ นายเวียงชัย    อติรัตนวงษ์        ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๓ นายอดิเรก     สารีพิมพ์           ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๔ นางสาวกฤษณา   วรรณทิพย์         ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๕ นางเทพบังอร      บึงมุม               ชั้นตรา ท.ช.  และชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๖ นางพิกุลรัตน์      บรรดาศักดิ์ไพศาล       ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๗ นางเพลินพิศ      นามวาด                    ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๘ นางรัตติกาล   ขวาค า ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๙ นางลัดดาวัลย์      คีรีเมฆ                   ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๑๐ นางวรรณวนัช      ก าหนดศรี                ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๑๑ นางสุมนา      มิ่งขวัญ                       ชั้นตรา ร.จ.พ. 
 ๑.๑๒ นายพิพัฒน์พงศ์     บุญอนันต์               ชั้นตรา ท.ช. 
 ๑.๑๓ นายวีระพล      จันทร์ศิลา                   ชั้นตรา ท.ช. 
 ๑.๑๔ นางพูลสุข       พรหมโว                     ชั้นตรา ท.ช. 
 ๑.๑๕ นางสาวนภัสรพี     แสนโคตร                ชั้นตรา ท.ม 
 ๑.๑๖ นางสาวสุภัสตรา    ฝ่ายสงค์              ชั้นตรา ต.ม. 
 ๒. แสดงความยินดีกับนางปริยากร  ศรีวงษา  เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นช านาญการพิเศษ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใน
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) พิธีเปิดการแข่งขัน  วันที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒) กิจกรรมการแข่งขัน ทุกกิจกรรมที่มีการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ  
  ๓) ระยะเวลาการแข่งขัน 
   -  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันในกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ในบางกิจกรรม 
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   -  วันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกิจกรรม   
  ๔) สถานที่การแข่งขัน ยังไม่ก าหนด จะเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมเพ่ือวางแผนและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 ๑.๒ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ข้าราชการครูที่จะไป
อบรมด าเนินการส่งเอกสารเงินยืมราชการ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เพ่ือตรวจ
เอกสาร และวางแผนเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้คุณครูได้ไปอบรมอย่างมีความสุข (ส่งล่วงหน้าได้ทุกร ายเพื่อตรวจ
เอกสาร) และในแต่ละสัปดาห์ หากจะส่งเอกสารการยืมเงินให้ส่งได้ ไม่เกินวันอังคาร  และจะวางเบิกเงินในวัน
พุธ เพื่อเงินจะกลับมาและสามารถโอนได้ในวันศุกร์ 
 ๑.๓  การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จลูกจ้างและเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุ
ราชการ ประ จ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องโสตโรงเรียน
กัลยาณวัตร ให้เตรียมเอกสารดังนี้ มาในวันประชุม 
  ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑ ชุด 
  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑ ชุด 
  ๓) ส าเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑ ชุด 
  ๔) ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน  ๑ ชุด 
  ๕) ส าเนามรณบัตร (ถ้ามี) จ านวน  ๑ ชุด 
  ๖) ส าเนาเงินฝากธนาคาร จ านวน  ๑ ชุด 
  ๗) E-mail address (นามสกุลต้องไม่ใช่ส่วนราชการ) 
  ๘) รายละเอียดการลดหย่อนภาษีเงินได้ เช่น เบี้ยประกันชีวิต  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือซื้ อ เช่าซื้อ หรือ
สร้างอาคารที่อยู่อาศัย 
  ๙) ส าเนา กพ .๗ จ านวน ๒ ชุด (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะด าเนินการถ่ายเอกสารให้
พร้อมให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรองส าเนาถูกต้อง ช าระเงินวันประชุม ) เอกสารข้อ ๑ – ๖ เป็น
เอกสารของตนเอง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และให้เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
 ๑.๔ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๕ 
รางวัล คือ 
  ๑) รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
  ๒) รางวัลคุรุสภา 
  ๓) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
  ๔) รางวัลคุรุสดุดี 
  ๕) รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ และประสงค์จะเข้ารับ
การคัดเลือก   ส่งเอกสารผลงานตามก าหนดในประกาศ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดประกาศได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.kksec.go.th  
 ๑.๕ การอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู ) ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู ) ในหลักสูตรที่
ลงทะเบียนไว้ ตามวั น เวลา และสถานที่ท่ีหน่วยพัฒนาก าหนด การอบรมจะด าเนินการระหว่างวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ตามระยะเวลาในแต่ละหลักสูตรนั้น ส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการอบรมสแกน QR Code เพ่ือยืนยันการเข้ารับการ



 
๓ 

อบรมดังกล่าว และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสแกน QR Code 
ทางเว็บไซต์ www.kksec.go.th  แล้ว 
 ๑.๖ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ ได้รับโล่เกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ในวันที่ ๒๒  มิถุนายน 
๒๕๖๑ จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
  ๑.๖.๒ ได้รับโล่โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑ จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ๑.๗ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  นางพูลสุข  พรหมโว  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านฟังเสียง 
ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ในวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดโดย ธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 
 ๑.๘ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  นายอภินันท์  จุลโนนยาง  นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒       
การแข่งขันอ่านฟังเสียง ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม ...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ” ในวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
จัดโดย ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 ๑.๙ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑.๙.๑ การด าเนินการสอบระหว่างภาค  ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๑.๙.๒ การด าเนินงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ” ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๙.๓ การประเมินเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปี  ๒๕๖๑   
  ๑.๙.๔ การด าเนินงานเข้าค่ายพุทธธรรม  ระดับชั้น ม .๑ ๒ ๔ และ ๕  ในระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
  ๑.๙.๕ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการ ประเมินคณุภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  
  ๑.๙.๖ การด าเนินงาน “การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพ้ืนที่ประเภท
สถานศึกษา  ระดับประเทศ  ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๙.๗ การจัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑   
ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๙.๘ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาน้องใหม่  ไทยยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในวันที่  ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
  ๑.๙.๙ การจัดพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑   
  ๑.๙.๑๐ การจัดกิจกรรม “รับน้อง ม. ๔” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
  ๑.๙.๑๑ การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๙.๑๒ การด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  ๑  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนขามแก่นนคร  

http://www.kksec.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มมะขาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ              
พระชนมพรรษา  อาคาร ๕  ซ่ึงได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑             
มติที่ประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ เรื่องจากกลุ่มวิชาการ   
  ๓.๑.๑ การสอบระหว่างภาคที่ ๑/๒๕๖๑ 
  สอบวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สอบวันที่ ๑๖,๑๘ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ ๑๗,๑๘ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๑๒ คน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน   ๘ คน 
                             รวม              ๒๐ คน 
  ๓.๑.๓ การประเมินผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่ได้รับการเลื่อนชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๗ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๕ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๗ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๗ คน 
                             รวม           ๒๖ คน 
  นักเรียนกลุ่มนี้ ต้องเรียนซ้ าชั้น  แต่ยังไม่มาเรียน งานทะเบียนจึงได้แขวนลอยรายชื่อเอาไว้ก่อน 
  จ านวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว แต่ยังติด 0 ร มส และ มผ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน ๔๖ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๕๕ คน 
                           รวม           ๑๗๕ คน 
นักเรียนกลุ่มนี้ ต้องเรียนซ้ ารายวิชา ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยครูส่งผลการเรียนซ้ า 
ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ การจัดท าผลการเรียน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ในระบบ SGS  โดยมีปฏิทินการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ วันที ่๙ กรกฎาคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
   เปิดให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนส่วนแรก ได้แก่ 
    - คะแนนรวมก่อนกลางภาค (ช่อง ๑)   
    - คะแนนสอบกลางภาค  
  ๓.๒.๒ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
   เปิดให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนส่วนหลัง ได้แก่  
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    - คะแนนรวมหลังกลางภาค (ช่อง ๑๐)   
    -  คะแนนสอบปลายภาค 
ครูผู้สอนต้องบันทึกคะแนนต่างๆ ให้เสร็จสิ้นตามห้วงเวลาที่ก าหนด เพราะ ผู้ควบคุม ระบบจะเปิดและปิด    
ตามวันที่แจ้งเท่านั้น หากครูท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ หรือมีปัญหาในการบันทึกคะแนน ให้แจ้งที่งานวัดผล 
 ๓.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ ๒๓ กรกาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มอบให้
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
 ๓.๔ การนิเทศการเรียนการสอน  ให้รายงานผู้บริหารเดือนละ ๑ ครั้ง   
 ๓.๕ การนิเทศ ติดตาม กระบวนการ PLC  KKsec ๒๕ Model  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยกระบวนการ PLC  โดยตั้งเป้า ทุกวิชาคะแนน O-NET จะต้องเพิ่ม ๕ 
คะแนน ทีมผู้นิเทศก าหนดวันอังคาร เป็นวันที่จะออกมานิเทศติดตามโรงเรียนขามแก่นนคร การนิเทศในช่วงแรก 
จะเป็นการสังเกต การสอนคุณครู ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ช่วงต่อไป  ก็จะเป็น
ระดับชั้นอื่นๆ ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน ตามปฏิทินที่ก าหนดดังนี้ 

ปฏิทินนิเทศ ติดตาม กระบวนการ PLC KKsec ๒๕ Model 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

โรงเรียนขามแก่นนคร 
 

 ที่        ผู้รับการนิเทศ     กลุ่มสาระฯ ชั้น /คาบ/ ห้อง วัน เดือน ปี 
๑. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล วิทยาศาสตร์ ๖/๕ /๑ /๕๓๔ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๒. นายนิกร   สีกวนชา วิทยาศาสตร์ ๓/๑/๔/ ๓๓๒ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๓. นางสาววยุรี   วงศ์สมศรี ภาษาไทย ๓/๓/๒/๒๒๑ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๔. นางลัดดาวัลย์    คีรีเมฆ  ภาษาไทย ๖/๖/๔/๕๓๒   ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๕. นางอัจฉริยา   สุวอ คณิตศาสตร์ ๖/๔/๒/๕๒๑    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๖. นางราตรี   หาญสุโพธิ์ คณิตศาสตร์ ๓/๓/๓/๓๓๔    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
สิ่งที่คุณครูผู้รับการนิเทศ จะต้องเตรียมในการนิเทศติดตาม มีดังนี้  
 -  แผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน ที่ไม่ผ่านในการสอบ O-NET 
 -  สื่อ / นวัตกรรมที่ใช้ ประกอบแผนการสอน 
 -  ผู้รับการนิเทศร่วมสะท้อนผล ในคาบท่ี ๕ – ๖ กับผู้บริหาร และผู้นิเทศ 
 ๓.๖ การออกข้อสอบปลายภาค  ทุกรายวิชา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นทุกรายวิชา 
ควรมีข้อสอบอัตนัย อย่างน้อย ๑ ข้อ  โดยอิงรูปแบบข้อสอบ PISA 

๓.๒ เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ   
 ๓.๒.๑ การล้างหนี้  ขอความร่วมมือไปยังคุณครูที่ยืมเงินของโรงเรียน ขอให้ไปด าเนินการล้างหนี้ให้เสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๓.๒.๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่การเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๕  จะมาตรวจสอบการเงินและพัสดุโรงเรียน 
 ๓.๒.๓ โรงเรียนมีการแยกหม้อแปลงไฟฟ้าจากส านักงานภาคท่ี ๑๒ เป็นที่เรียบร้อย   
 ๓.๒.๔ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ขอให้งานพัสดุด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เรียบร้อย 
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๓.๓ เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ  
 ๓.๓.๑ การซ่อมแซมห้องน้ า  การปูกระเบื้อง  อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๓.๓.๒ การซ่อมแซมห้องกิจการนักเรียน/ห้องประกัน/ห้องนาฏศิลป์/ห้องอุตสาหกรรม  และห้องดนตรี 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๓.๓.๓ โรงเรียนมีการการปรับพื้นที่ด้านข้างถนนด้านหลังโรงเรียนโดยเอาหินคลุกมาลง ขอบคุณคุณครูวิไล  
ทองแท่งไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์หินคลุกในครั้งนี้ 
 ๓.๓.๔ การสร้างบ้านพักครู รองบประมาณในการสร้าง 
 ๓.๓.๕ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จะปลูกดอกทานตะวันด้านหลังโรงเรียน 
 ๓.๓.๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะปลูกต้นไม้ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกรมป่าไม้จังหวัดขอนแก่น 
 ๓.๓.๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พิธีมอบทุนการศึกษา  
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
โรงเรียนจะแจ้งก าหนดการให้ทราบภายหลัง  มอบให้คุณครูเวียงชัย  อติรัตนวงษ์ จัดหาธงประดับ   
 ๓.๓.๘ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
 ๓.๓.๙ โรงเรียนได้ด าเนินการลงทรายสนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 

๓.๔ เรื่องจากกลุ่มกิจการนักเรียน  
 ๓.๔.๑ วันที่ ๑๒ – ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑ งาน TO BE NUMBER ONE เดินทางไปน าเสนอผลงานการ
ด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภท  สถานศึกษาระดับประเทศ เพื่อพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับ
เพชรปีที่ ๑ ที่ ฮอลล์ ๙ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 ๓.๔.๒ วันที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
 ๒.๔.๓ เจ้าหน้าที่ต ารวจมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  จ่ายค่าน้ ามันเดือนละ 
๑,๐๐๐ บาท 
 ๒.๔.๔ ครูเวรสวัสดิการขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ให้หัวหน้าระดับชั้นดูแล 
เวรเช้า เที่ยง เย็น 
 ๒.๔.๕ ขอบคุณคณะท างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภาค 
 ๒.๔.๖ ระบบการจราจรภายในโรงเรียน ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 ๒.๔.๗ การเลือกตั้งประธานคณะสี ครูและนักเรียน เพื่อจัดท าเสื้อสี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  มอบให้
กลุ่มกิจการนักเรียนด าเนินการ  
 ๒.๔.๘ การเดินวิ่งการกุศลของ คุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ยังไม่เห็นหนังสือที่ชัดเจน รายละเอียดคร่าวๆ มี
การจัดกิจกรรมที่บึงทุ่งสร้าง แล้วจะน าเงินไปซื้อฟุตบอล นายน าพล  พงศ์พัสนันท์ แจ้งว่าเป็นการจัดหารายได้
ในการจัดอุ ปกรณ์กีฬาให้กับประเทศ โดยใช้พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม โดยประสานไปยัง
นายกเทศมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ โรงเรียนขามแก่นนคร 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น แ ละ
โรงเรียนน้ าพองศึกษา  การรับสมัครมีอยู่ ๒ กิจกรรมคือ การเดิน ๓ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท และการวิ่ง 
๕ กิโลเมตร      ค่าสมัคร ๙๐๐ บาท มีอาหารพร้อม สมัครได้ท่ีนายน าพล  พงศ์พัสนันท์  มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่โรงอาหารและหน้าโรงเรียน เป็นโครงการปีแรก ก าหนดการวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บึง
ทุ่งสร้าง มีเป้าหมายต้องได้ลูกฟุตบอล ๑๐,๐๐๐ ลูก  ฝากคุณครูประชาสัมพันธ์ ตามความสมัครใจ ไม่ออกเป็น
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ค าสั่ง แต่ขอความร่วมมือ ถ้าใครสมัครจะมีการส่งเสื้อมาให้  สาเหตุที่จัดสวนสาธารณะทุ่งสร้าง เพราะเป็น
แลนด์มาร์คแห่งที่ ๓ ของเมืองขอนแก่น ดังแนบใบสมัคร 
 ๒.๔.๙ สายตรวจตู้แดง จะมาติดตั้งหน้าโรงเรียน (สภ.ย่อย ศิลา) ออกตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยงรอบๆ บริเวณ
โรงเรียนภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อกลับมาแล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ 
 ๔.๒ คุณครูที่เป็นพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่ายกชั่วโมงสอนให้กับนักศึกษาสอนแทน  
 ๔.๓ ขอบคุณคุณครูที่ดูแลการลงเขตรับผิดชอบท าให้โรงเรียนสะอาดขึ้น 
 ๔.๔ การท างานขอให้ท างานที่มอบหมายจนเสร็จ  จะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสพความส าเร็จ 
 ๔.๕ รายงานการตรวจสอบจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าสนามฟุตซอล  ดังเอกสารแนบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ขอบคุณคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการไปร่วมสวด
อภิธรรมคุณแม่ทิพย์  สีหาโมก  คุณ แม่คุณครูเสกสรรค์  สีหาโมก  ในวันอังคารที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑ และร่วม
ฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ ๘ บ้านกุดเชียงมี  ต าบลบ้านดง  อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
 ๕.๒ งานบุคลากรขอความร่วมมือคุณครูที่ลากิจ และลาป่วยให้ส่งใบลา 
 ๕.๓ งานการเงินขอความร่วมมือครูที่ปรึกษามารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
๔๕๐ บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ยังไม่มารับ ที่งานการเงิน 

ปิดการประชุม ๑๗.๕๐ น. 
 
   
  ลงชื่อ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ)์ 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 
  
 ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   
  ลงชื่อ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 


