
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๓   เวลา ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม    ๑๒๒  คน 
ผู้ไม่มาประชุม           ๓  คน   
เปิดประชุมเวลา   ๑๔.๔๐ น. 

 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. ยินดีต้อนรับ นายสุขขี  ดีสงคราม  ต าแหน่ง ครู  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ย้ายมาจากโรงเรียน
ฝางวิทยายน มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๒. ยินดีต้อนรับ นางสาวปวริศา  ประทุมจร  ต าแหน่ง ครู วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากโรงเรียน
บ้านไผ่ศึกษา มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๓. ยินดีต้อนรับ นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ  ต าแหน่ง ครู  วิชาเอก คณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียน   
อนุบาลหนองบัว มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๔. ยินดีต้อนรับ นางศศิวรรณ  แสนตรง  ต าแหน่ง ครู  วิชาเอก คหกรรม ย้ายมาจากโรงเรียนผดุงนารี 
มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๕. ยินดีต้อนรับ นายบุญเกิด  ศิริวรรณ  มาปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการขอความร่วมมือมายังคุณครูทุกท่านช่วยติว O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอให้กลุ่มวิชาการขับเคล่ือนไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อขามแก่นนครและ
ลูกหลานชาวขามแก่นนคร   
 ๑.๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนมีนโยบายขับเคล่ือนเรื่องความสะอาดภายในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจะหารือกับ 
รองผู้อ านวยการพิพฒัน์พงศ์  บุญอนันต์ ในการขับเคล่ือนต่อไป 
 ๑.๓ การขึ้นบ้านพักครูใหม่ มอบให้รองผู้อ านวยการพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์ และทีมงานก าหนดวันและเวลา
ในการท าบุญขึ้นบ้านพักครูหลังใหม่ 
 ๑.๔ การซ่อมแซม ปรับปรุงห้องศิลปะ ด าเนินการเรียบร้อย ยังคงเหลือห้องนาฏศิลป์จะด าเนินการต่อไป 
 ๑.๕ การรับนักเรียนใหม่ มอบให้กลุ่มวิชาการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๖ การเข้าสอนของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ครูพี่เล้ียงให้ค าแนะน านักศึกษาเมื่อเกิด
ปัญหา 
 ๑.๗ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ งานแผนงานและโครงการ จะประชุมคณะกรรมการเตรียมการวิเคราะห์
นโยบายจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๑  และวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์



 
๒ 

นโยบายจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพงศ์ยางเหียง อาคาร ๕ 
ตามค าส่ังของโรงเรียนขามแก่นนคร ท่ีประชุมรับทราบ     

 ๑.๘ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๘.๑ เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นท่ี ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพส่ิง สรรพชีวิต     
ด้ วยจิตส านึ กของครู และเยาวชน ในโครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ                             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พระราชทาน ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๑.๙ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 ๑.๙.๑ นางสาวนภัสรพี แสนโคตร และ นางสุทิศา อารามพงษ์ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมการอภิปราย “ขยับความคิด 
พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ลิเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๙.๒ นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี และ นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ (๔ บท) ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี 
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๙.๓ นายไกรเพชร  เจริญศิริ และ นางสุทิศา  อารามพงษ์ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๙.๔  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช  เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๙.๕ นายกรินทร์  ทองธวัช และ นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒         
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๖ นายกรินทร์  ทองธวัช เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๗  นายกรินทร์  ทองธวัช และ นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๘ นางนภธร  อัครธรสกุล นางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ และ นายเตชิต  แก้วมณี เป็นครูท่ีปรึกษา
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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 ๑.๙.๙ นางนภธร  อัครธรสกุล และ นางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒           
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๐ นางสุภาณี  คงกระโทก และ นายอดิเทพ  พลบ ารุง เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๑ นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๒ นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ และ นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๓ นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ และ นางญาณิศา  เครือวรรณ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒        
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๔ นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒        
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๕ นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด  ขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒          
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๖ นายนิกร  สีกวนชา และ นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่ เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๙.๑๗ นายนิกร  สีกวนชา เป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลโ ล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร     
พร้อมเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี ๒๕๖๒ (Youth Greenovation Awards ๒๐๑๙) ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
 ๑.๑๐ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 ๑.๑๐.๑ นายอธิกรณ์ ศรีภา นายกวิน วงศ์ชารี นางสาวเกวลิน โนนทิง และ นางสาวศลิษา พลทองมาก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท 
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กิจกรรมการอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ในระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ลิเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๑๐.๒ นางสาวนรินทร  เทพโภชน์ และ นางสาวนวลักษณ์  ส าราญภูมิ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ (๔ บท) ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒        
ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๑๐.๓ นายณัฐชนน  เนื่องไชยยศ นายนัฐวุธ  สิงห์พานิชย์ และ นายปรมี  สอนเพ็ง ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๑๐.๔  เด็กหญิงคุณัญญา   เพ็ชรศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑ – 
ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๑๐.๕ เด็กชายอภิชาติ  หลักศิลา และ เด็กหญิงอรอนงค์  สาโทรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง        
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒         
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๖ เด็กชายภูมิชนก  พรพิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๗ นายพิทักษ์  ยุทธมนตรี เด็กชายอนาวิล   โลเด และ เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทุมมา ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๘ เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดาทุมมา เด็กหญิงจิรัชญา กานพรหมมา เด็กหญิงฉัตรวิศา แก้วศิริ 
เด็กหญิงฑิฆัมพร พันส าอาง เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรค า เด็กหญิงณัฎฐิรัตน์ ยศพล เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนค า 
เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสีลา เด็กหญิงนันท์นพิน ศิริสุรักษ์ เด็กหญิงนันท์นภัส  สีระ เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปฮาต 
เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม และ เด็กหญิงอัยลดา  สุดงูเหลือม ได้รับรางวัลเหรียญทอง    
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๙ นางสาวชญานิศ  นุ่มสุข เด็กหญิงชุดา  ประวะเสนัง นางสาวพัชรีภรณ์  แก้วกล้า นางสาวเกศยา  พรมเกษ 
นางสาววริศรา  หลาบหนองแสง นางสาววริศรา  ผ่องแผ้ว นางสาวศศิกาญ  ชวลิตศิริเศรษฐ์  นางสาวศศิวิมล  ไชสงค์ 
นางสาวศุภรัตน์  ศรีเสาร์ นางสาวอภิญญา  ประดับเขตร นายอภิรักษ์  เลพล และ นางสาวอริสรา  เหล่าสะพาน 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒   
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๐ เด็กชายภูริพัฒน์  มูลฉวี เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วสกุล นายวศิน  ภูมิบ้านค้อ เด็กชายวัชระ  สมทอง 
เด็กหญิงสุพัชรี  ค าสุทธี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑ – ม.๖ เนื่องในงาน
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี 
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๑ นางสาวบุญสิตา บุญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน  เล่านิทาน (Story Telling)    
ม .๔  – ม .๖  เนื่ อ ง ในงาน ศิลปหัตถกรรมนัก เรี ยน  ครั้ ง ท่ี  ๖๙ ปีการ ศึกษา ๒๕๖๒ ระ ดับชา ติ                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๒ เด็กหญิงนันทิชา ธัญญา เด็กหญิงสุทธิดา ศรีแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน       
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๓ เด็กหญิงชลดา จันทร์ประเทศ เด็กหญิงภัทรภรณ์ บาระกุล เด็กหญิงอริศรา สะริยานนท์พินิจ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๔  เด็กชายนันทพัทธ์  จันทร์โฮง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑ – ม.๓ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๕ นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔ – ม.๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๖ นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน และ เด็กหญิงปัณฑิตา  ปลัดศรีช่วย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันท่ี 
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๑๗ เด็กหญิงปรายฟ้า  ธรรมชาติ และ เด็กหญิงชลดา  จันทร์ประเทศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๓/๓ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี ๒๕๖๒     
(Youth Greenovation Awards ๒๐๑๙)  ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
 ๑.๑๑ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง  ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑๑.๑ วันท่ี ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๑๑.๒ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์และการจัดกิจกรรมร าบวงสรวง       
๑๐ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๑๑.๓ วันท่ี ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ การสอบระหว่างภาค ประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒   
 ๑.๑๑.๔ วันท่ี ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี     
ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ๑.๑๑.๕ วันท่ี  ๓  มกราคม  ๒๕๖๓ การจัดงานตามโครงการสุขสันต์ปีใหม่ขอบคุณด้วยน้ าใจไมตรี วิถี
วัฒนธรรมน้ าเงิน – แดง  ณ ลานดอกแก้ว โรงเรียนขามแก่นนคร 



 
๖ 

 ๑.๑๑.๖ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรม “การอบรมงานสร้างสรรค์การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี” ณ อาคารคหกรรมโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ แนะแนวสัญจร 
 - การก าหนดวันออกแนะแนวสัญจร ทางแนะแนวจะแจ้งวันและออกค าส่ัง 
 - โรงเรียนท่ีจะออกแนะแนวทางผู้ด าเนินได้ก าหนดเป็น ๓ สาย ตามนโยบายผู้อ านวยการให้         
รองผู้อ านวยการท้ัง ๓ ท่านออกแยกตามสายต่าง ๆ ท่ีทางแนะแนวก าหนด ผู้อ านวยการเสนอแนะให้ออก
ค าส่ังโดยเพิ่มคุณครูท่ีมีความสามารถหรือมีทักษะในการพูดให้นักเรียนอยากมาเรียนท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
กลุ่มวิชาการรับทราบจะน าไปปฏิบัติ 
 ๓.๑.๒ การจัดงาน Open House ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  มติท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เสนอวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๑.๓ ปฏิทินวิชาการ (เอกสารดังแนบ) ผู้อ านวยการมอบให้กลุ่มวิชาการจัดท าไวนิลเพื่อติด
ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
 ๓.๑.๔ แนวปฏิบัติในการสอบ 
  - การส่งไขข้อสอบ ตามมติท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการส่งไขข้อสอบให้ผ่านหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบและเซ็นก ากับทุกครั้งก่อนน าส่งกลุ่มวิชาการตาม วัน เวลาท่ีก าหนดในปฏิทิน
วิชาการเพื่อส่งโรเนียวต่อไป 
 ๓.๑.๕ คุณครูวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์ แจ้งแนวปฏิบัติในการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS ดังเอกสารแนบ  
 ๓.๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เอกสารดังแนบ) 
 ๓.๑.๗ รองผู้อ านวยการนพดล  สิงหศรี แจ้งว่าการย้ายนักเรียนไปเรียนท่ีใหม่ ให้ผู้ปกครองถือหนังสือ
รับย้ายจากโรงเรียนท่ีจะไปเรียน บัตรประชาชนนักเรียน และรูปถ่ายนักเรียนนิ้วครึ่ง มาด้วย เพื่อสะดวกในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ี ท่ีประชุมรับทราบ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๓.๒.๑ การก่อสร้างบ้านพักครู ได้ด าเนินการส่งมอบงานเป็นท่ีเรียบร้อย  
 ๓.๒.๒ การรื้อถอนหอประชุมโรงเรียน อยู่ในระหวา่งด าเนินการ 
 ๓.๒.๓ งานแผนงานและโครงการ แจ้งว่าการขออนุมัติโครงการประจ าปี ๒๕๖๒ ก าหนดยื่นภายในวันท่ี 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  และขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านร่วมวิเคราะห์ SWOT ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๒.๔ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ให้ส่งค าร้องขอย้ายท่ีงาน
บุคลากร ภายในวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อด าเนินการรวบรวมส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ ต่อไป 
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 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๓.๑ วันท่ี ๑ มกราคม รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก จากงานส่ิงแวดล้อม  
 ๓.๓.๒ งานธนาคาร ตอนนี้ยังไม่เปิดบริการ รอผู้รับผิดชอบคนใหม่ 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ การอยู่ เวรรักษาการณ์ ขอให้คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบั ติหน้าท่ีตามค า ส่ัง            
อย่างเคร่งครัด และลงลายมือรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 -ไม่มี- 

ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น 
 
 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 


