รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๐๖ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๗ คน
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. ขอแสดงความยินดีกับ นางนภธร อัครธรสกุล เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
๒. ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ ๑ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานนิเทศการเรียนการสอน
๓. ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้คะแนนเฉลี่ยสูง สุ ด
อันดับ ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานนิเทศการเรียนการสอน
๔. ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสูง สุดอันดับ ๓ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานนิเทศการเรียนการสอน
๕. ขอแสดงความยินดีกับ นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครูผู้สอนคะแนนสูง สุดอันดับ ๑ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานนิเทศการเรียนการสอน
๖. ขอแสดงความยินดีกับ นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ ครูผู้สอนคะแนนสูง สุดอันดับ ๑ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานนิเทศการเรียนการสอน
๗. ขอแสดงความยินดีกับ นางอัจฉริยา สุวอ ครูผู้สอนคะแนนสูงสุดอันดับ ๑ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานนิเทศการเรียนการสอน
๘. ยินดีต้อนรับ นายศิริศักดิ์ แสงปาก ตาแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอก ภาษาไทย ที่ย้ายมาปฏิบัติ
หน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๙. ยิน ดีต้อนรับ นางสาววันวิสา ฝ่ายเคนา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก สัง คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๑๐. ยินดีต้อนรับ นางสาวสิรยาภา อาษานอก ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ มาปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
๑๑. ยินดีต้อนรับ นางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย มาปฏิบัติ
หน้าที่ ที่โรงเรียนขามแก่นนคร

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การย้ายของผู้บริหารระดับจังหวัด นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดหนองบัวลาภู นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ ย้ายมาจากจังหวัดบึงกาฬ มาแทน
๑.๒ ขอบคุณ การจัด กิ จกรรมงานมุ ทิ ตาจิต ในวั นที่ ๒๗ กั นยายน ๒๕๖๒ กิ จ กรรมด าเนิน ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย และได้รับคาชมจากแขกที่มาร่วมงาน
๑.๓ งานมู ลนิ ธิ ข ามแก่ น นคร อยู่ ใ นระหว่ า งด าเนิ น การ และได้ คั ด สรรจากคณะกรรมการมู ล นิ ธิ
ขามแก่นนคร ชุดเดิม มติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล เป็นประธานมูลนิธิขามแก่นนคร
๑.๔ เวรยามรักษาการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ขอให้ครูเวรตามคาสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๖๒ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคาสั่งอย่างเคร่งครัดก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ
๑.๕ ทุนนักเรียนยากจนปัจจัยพื้นฐาน วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบทุนให้กับนักเรียนโดย เงินที่รับ
การบริจาครับได้ที่การเงิน ส่วนเงินที่ได้จากปัจจัยพื้นฐานรับได้ที่คุณครูลักษเดือน สนทอง
๑.๖ การออม มอบให้คุณครูณัฐชฎา ชัชวาลย์ มอบงานให้เรียบร้อยก่อนย้าย
๑.๗ ผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มวิชาการแจกปพ. ๖ นักเรียน
ทุกระดับชั้น
๑.๘ การจัดตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ อยู่ในระหว่างดาเนินการมีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่
ส่งข้อมูลมายังวิชาการ
๑.๙ วันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
มอบให้คุณครูเสกสรรค์ สีหาโมก คุณครูนาพล พงศ์พัสนันท์ และรองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ
ร่วมปรึกษาหารือในการจัดหาเสื้อกีฬาสีนักเรียน เน้นการประหยัด
๑.๑๐ การตรวจสอบพัสดุประจาปี งานพัสดุออกคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจาปี
๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อย
ผู้อานวยการฝากให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ให้จัดกิจกรรม ๕ ส ทาความสะอาดโต๊ะ
ทางานเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
๑.๑๑ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๑.๑ โรงเรียนได้รับโล่รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โครงการประกวดหนังสั้น “NO DRUGS HUG KAEN THE
STORY” รณรงค์ป้องกันยาเสพติด วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
๑.๑๑.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง
สรรพชีวิต ด้วยจิตสานึกของครูและเยาวชน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ จากโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๑๒ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๒.๑ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี และนางพูลสุข พรหมโว ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๒ นายไกรเพชร เจริญศิริ และนางสุทิศา อารามพงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๓ นางสาวชโลทร โชติ กี ร ติ เ วช ครู ฝึ ก ซ้ อ มนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น
“ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๔ ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล และ นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น

๓
๑.๑๒.๕ นายกรินทร์ ทองธวัช ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๖ ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล และ นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๗ นางนภธร อัครธรสกุล และนางสาวรัตน์ ชนก ทุยบึ ง ฉิม ครูฝึ กซ้อมนักเรี ยนได้รับรางวั ล
ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๘ นางนภธร อัครธรสกุล และนางสาวรัตน์ ชนก ทุยบึ ง ฉิม ครูฝึ กซ้อมนักเรี ยนได้รับรางวั ล
ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๙ นางสุภาณี คงกระโทก และนางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๐ นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนั กเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่ง ขันเล่านิทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๑ นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ และนางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๒ นายพิ เชษฐ์ ใจชัยภูมิ และนางญาณิศ า เครือวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวั ล
ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๓ นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๔ นางสาวกรรณิ ก าร์ ทองยศ ครู ผู้ ฝึ ก ซ้ อ มนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น
การประกวดการขับร้องเพลงเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๕ นายนิกร สี กวนชา และนางสาวสุ รภัส สรา โสใหญ่ ครู ผู้ฝึกซ้ อมนั กเรี ยนได้ รับรางวั ล
ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กาหนดช่วงชั้น ระดับ
มัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๒.๑๖ นางพู ลสุ ข พรหมโว และนางสาววยุ รี วงศ์ ส มศรี ครู ผู้ ฝึ ก ซ้ อ มนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๑๒.๑๗ นางพูลสุข พรหมโว และนางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ การประกวดแต่งคาประพันธ์ ประเภทกลอนสด ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๑๒.๑๘ นางอุ ไรวรรณ ภวสุ ริย กุล ได้ รับ รางวัล เชิด ชูเ กี ยรติ บุค ลากรศู นย์ เ สมารั ก ษ์ สานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
๑.๑๒.๑๙ นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดีเด่น ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๑.๑๒.๒๐ นางนภธร อัครธรสกุล ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้อานวยการฝากให้คุณครูที่จะนานักเรียนไปแข่ง ขันระดับภาค ขอให้ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดผลจะออกมา
อย่างไรก็ยอมรับ
๑.๑๓ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๑๓.๑ นางสาวนรินทร เทพโภชน์ และนางสาวนวลักษณ์ สาราญภูมิ ชนะเลิศการแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ โคลงสีสุภาพ (๔ บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น

๔
๑.๑๓.๒ นายนัฐวุธ สิงห์พานิชย์ นายพิชัย บัณฑิตพุฒ และนายวัชรินทร์ แก้วพรรณนา
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ ง ประดิษ ฐ์ ระดั บชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ ๔ - ๖ ระดั บ
มัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๓ เด็กหญิงคุณัญญา เพ็ชรศรี ชนะเลิศการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๔ เด็กหญิงภัทรวดี ถมปัด และเด็กชายอภิชาต หลักศิลา ชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๕ เด็กชายภูมิชนก พรพิเศษ ชนะเลิศการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๖ นายพิทักษ์ ยุทธมนตรี เด็กชายอนาวิล โลเด และเด็กชายเจษฎาภรณ์ ทุมมา ชนะเลิศการ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๗ เด็ ก หญิ ง กั ลยรั ต น์ ดาทุ ม มา เด็ ก หญิ ง จิ รั ช ญา กานพรหมมา เด็ ก หญิ ง ฉั ต รวิ ศ า แก้ ว ศิ ริ
เด็กหญิงฑิฆัมพร พันสาอาง เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรคา เด็กหญิงณัฎฐิรั ตน์ ยศพล เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนคา
เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสีลา เด็กหญิงนันท์นภัส สีระ เด็กหญิงศิริวรรณ อุปฮาต เด็กหญิงสุธิศา ศรีวิชา และ
เด็กหญิงอทิตญา โคตรชุม ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับ
มัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๘ นางสาวชญานิ ศ นุ่ม สุ ข นางสาวญาณาธิ ป ภู หนองโอง นางสาวริ ศรา หลาบหนองแสง
นางสาวริศรา ผ่องแผ้ว นางสาวศศิกาญ ชวลิตศิริเศรษฐ์ นางสาวศศิวิมล ไชสงค์ นางสาวศุภรัตน์ ศรีเสาร์
นางสาวอภิญญา ประดับเขตร นายอภิรักษ์ เลพล นางสาวอริสรา เหล่าสะพาน และนางสาวเกศยา พรมเกษ
ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๙ เด็กชายภูสิทธิ์ แก้วสกุล นายวศิน ภูมิบ้านค้อ เด็กชายวัชระ สมทอง และเด็กหญิงสุพัชรี คาสุทธิ
ชนะเลิศการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๐ นางสาวบุญสิตา บุญสุข ชนะเลิศการแข่ง ขันเล่านิทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๑ เด็ กหญิง ภัท รสุ ดา สัน ทา และเด็ กหญิง สุท ธิด า ศรีแ ก้ว ชนะเลิศ การแข่ง ขัน ต่อ ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๒ เด็กหญิงชลดา จันทร์ประเทศ และเด็กหญิงภัทรภรณ์ บาระกุล ชนะเลิศการแข่งขันการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๓ เด็กชายนันทพัทธ์ จันทร์โฮง ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๔ นางสาวกุลธิดา ยมศรีเคน ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๕ นางสาวกุลธิดา ยมศรีเคน และนางสาวภัทลดา วิเศษศรี ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กาหนดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น
๑.๑๓.๑๖ นายอภินันท์ จุลโนนยาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการอ่านฟังเสียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๑๓.๑๗ นางสาวจิราพร เอกสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดแต่งคาประพันธ์ ประเภทกลอนสด ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕
๑.๑๔ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑๔.๑ พิ ธีเข้า ประจ าหมู่ยุ วกาชาด ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ ในวัน ที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๒ เตรี ย มรั บ การประเมิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ในวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๓ พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๒ ในวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๓ การอบรมผู้นาลูกเสือ-เนตรนารี ประจาปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๕ วันเกียรติยศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๖ กิจกรรมสายธารมุทิตาจิต ครูผู้ทรงคุณค่าขามแก่นนคร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๗ การสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๑๔.๘ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฝากให้ดูแลนักเรียนให้ปลอดภัย
เปรียบเสมือนเป็นลูกจริง ๆ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุม รับรอง

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ สรุปคาบสอนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารดังแนบ)
๓.๑.๒ สรุปยอดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่

กลุ่มสาระฯ

สาขาวิชา

สถาบัน

จานวน
(คน)
2
1
2
3
2
4
4
2
4
2
3

รวม
(คน)

ฟิสิกส์
มข.
ชีววิทยา
มข.
1 วิทยาศาสตร์
8
เคมี
มข.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มมส.
ภาษาอังกฤษ
มข.
2 ภาษาต่างประเทศ
6
ภาษาอังกฤษ
มมร.อส.
สังคมฯ
มมส.
3 สังคมศึกษา
6
สังคมฯ
มหาจุฬาฯ
ภาษาไทย
มมส.
4 ภาษาไทย
6
ภาษาไทย
มหาจุฬาฯ
5 การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
มมส.
3
รวม
29
๓.๑.๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับมอบหมาย
ให้จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เ รี ย น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ คุ ณ ครู สุ ภ าณี คงกระโทก หั ว หน้ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ผู้ อ านวยการมอบให้
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตร ร่วมจัดทาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.๔ การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยบุคลากรที่เข้าประชุม
โรงเรียนละ ๔ คน ดังนี้
- หัวหน้าวิชาการหรือหัวหน้าหลักสูตร
- หัวหน้างานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study : IS)
- ครูผู้สอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study : IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ครูผู้สอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study : IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๑.๕ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขอแจ้งผลการเยี่ยมเยือนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา เข้ารับ
พระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมทั้ง
จั ด นิ ท รรศการ ผลพิ จ ารณาให้ โ รงเรี ย นขามแก่ น นคร ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย
จิตสานึกของครูและเยาวชน โรงเรียนเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรั พยากรไทย:ชาวบ้าน
ไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิก ายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ การนี้ส มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดประชุม ดังกล่าว ในวันศุกร์

๗
ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์หนองระเวียง ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓.๑.๖ รายงานผลการนิเทศการเรียนการสอน ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
การงานอาชีพ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ศิลปะ

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (เต็ม ๒๐)
๑๘.๑๕
๑๗.๘๓
๑๗.๗๘
๑๗.๔๑
๑๗.๔๐
๑๗.๓๑
๑๗.๒๕
๑๖.๖๖
๑๖.๔๒

ประเภทบุคคล
ลาดับที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑
นางณัฐชฎา ชัชวาลย์
๑
นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
๑
นางอัจฉริยา สุวอ

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (เต็ม ๒๐)
๒๐
๒๐
๒๐

๓.๑.๗ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียน ระบบ SGS การลงคะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และการคิดวิเคราะห์ขอความร่วมมือคุณครูลงคะแนนให้นักเรียนที่ ติด ๐ ร มส ไว้เนื่องจาก
สะดวกในการสอบแก้ตัวนักเรียนในภาคเรียนต่อไป
๓.๑.๘ ขอบคุณครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการดาเนินการเรียนการสอน
และดาเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ รวมถึง การบันทึกผลการเรียนในระบบ SGS และ ปพ.๕
ได้นาส่งกลุ่มวิชาการตามกาหนดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ คุณครูที่บริจาคเงินทุนนักเรียน ให้แจ้งที่อยู่ และหมายเลขประชาชน ๑๓ หลัก ที่ง านการเงิน
โรงเรียน เพื่อดาเนินการลงทะเบียนในการลดหย่อนภาษี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังใช้ใบเสร็จรับเงินลดหย่อน
ภาษีได้ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ได้
๓.๒.๒ ขอความร่ ว มมื อ คุ ณ ครู ที่ ยั ง ไม่ ล้ า งหนี้ ข อให้ ด าเนิ น การล้ า งหนี้ ในระบบบริ ห ารงานพั ส ดุ
งานพัสดุได้ลงขั้นตอนการล้างหนี้ ลงในเว็บไชต์โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย และดาเนินการล้างหนี้ ให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓.๒.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด เข้าลงทะเบียน E-Training เรื่อง การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว

๘
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Safe School Online Training for Teacher) ทางเว็บไซต์
www.thaisafeschools.com
๓.๒.๔ งานควบคุมภายใน ขอความร่วมมือกับกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน ส่งรายชื่อครูกลุ่มงานละ ๓ คน
เพื่อดาเนินการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งที่คุณครูสุมนา มิ่งขวัญ
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
กิจกรรมรักษ์ขามแก่น สรุปเงินในบัญชีที่ดาเนินกิจกรรมขายขวดพลาสติก มีเงินในบัญชี ๕,๒๖๗.๒๔ บาท
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้อานวยการขอบคุณคณะทางานขอให้ดาเนินการต่อไปเป็นกิจกรรมที่ดี และ
มีประโยชน์แก่นักเรียน
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ ขอบคุ ณ ฝ่ า ยบริ ห าร ครู และบุ ค ลากรโรงเรี ย น ทุ ก ท่ า น ที่ น านั ก เรี ย นไปทั ศ นศึ ก ษา
แหล่งเรียนรู้ทุกระดับ และดาเนินการ ตามโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๓.๔.๒ การมอบเงินทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ ในวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มมะขาม
๓.๔.๓ ให้ประธานสีและคณะครูช่วยกากับดูแลคณะสี ห้ามเก็บเงินสมทบกี ฬาสีเพิ่มเติม นอกจาก
จ่ายค่าเสื้อสี
๓.๔.๔ การอยู่เวรรักษาการณ์ กลางวัน/กลางคืน ในช่ว งปิดภาคเรีย น ให้ คณะครู อยู่เวรปฏิบั ติ
อย่างเคร่งครัดตามระเบียบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ คุณครูเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ขอบคุณฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ทุกท่าน ที่ให้กาลังใจกับครอบครัว อติรัตนวงษ์ ที่สูญเสียคุณพ่อในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๕.๒ ขอบคุณคุณครูนภธร อัครธรสกุล ที่เลี้ยงอาหารเที่ยงครูและบุคลากรในโรงเรียน เนื่องในโอกาส
ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
๕.๓ งานบุคลากรแจ้งการมาปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ มาสแกนนิ้วถึงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มาสแกนนิ้วเริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปิดเทอมวันแรกของนักเรียนวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๙

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

