
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙   
ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   

โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………………. 

 
ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๗๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม    ๑๔ คน 
 ๑. นายวีระพล     จันทร์ศิลา    
 ๒. นางอุไรวรรณ   ภวสุริยกุล    
 ๓.  นางสุทธิรัตน์   ภู่ระหงษ์    
 ๔.  นายสุระพล   ล้อเทียน    
 ๕.  นางสาวเบญจพร   จันทรโคตร    
 ๖.  นางอรพิน   สุขเกษม    
 ๗.  นางพูนศรี   นิยมศาสตร์    
 ๘.  นายประยงค์   สิงหาด    
 ๙.  นางเนตรคนึง   รัตนชวานนท์    
 ๑๐.  นางทิพย์วรรณ   แก้วดวง     
 ๑๑.  นายวิระวงค์    หงษ์ค าเมือง  
 ๑๒.  Mr Ryan O Mara   
 ๑๓.  Mr. Chris Barnes   
 ๑๔.  Miss. Nina Difranco     
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ๑.  แสดงความยินดีกับ  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  เนื่องในโอกาสได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ประจ าปี  ๒๕๕๘      
  ๒.  แสดงความยินดีกับ  นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ได้รับการแต่งต้ังเล่ือนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ   
และได้สนับสนุนอาหารกลางวันบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน 
 ๓.  แสดงความยินดีกับ  นางนภธร  อัครธรสกุล  ได้รับรางวัลในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”   
ประจ าปี ๒๕๕๙ (ปีท่ี ๕)  ในวันเสาร์ท่ี ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 ๔.  แสดงความยินดีกับ  นางบุญปลูก  แสนหาญ  ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
ในวันเสาร์ท่ี ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีหอประชุมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 ๕.  แสดงความยินดีกับ  นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักด์ิไพศาล  ได้รับคัดเลือกเป็นครูแสนดี  มีความต้ังใจ
ปฏิบัติงาน  และเป็นแบบอย่างท่ีดี  ของมูลนิธิ  ดร.สุข  พุคยาภรณ์  เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙   
ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร   
 ๖.  นางสาวมานิดา  อินทรแพทย์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  



๒ 
 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  วิชาเฉพาะ  การสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๗.  นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
(ศษ.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  โรงเรียนท่ีได้รับการยกย่องสถานศึกษาดีเด่น  ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีดังนี้ 
  ๑.๑.๑  โรงเรียนกัลยาณวัตร  (ขนาดใหญ่)  ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม  และเกียรติบัตรระดับทอง 
 ๑.๑.๒  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร (ขนาดกลาง)  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
 ๑.๑.๓  โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย (ขนาดเล็ก)  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
 ๑.๒  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่างวันท่ี  
๗ – ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีจังหวัดสุรินทร์  โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน  เป็น  ๓  ขนาด  และเกณฑ์การให้
คะแนน  ดังนี้   
  ๑.๒.๑  เหรียญทองชนะเลิศ   เท่ากับ  ๖  คะแนน 
  ๑.๒.๒  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เท่ากับ  ๕  คะแนน 
  ๑.๒.๓  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
  ๑.๒.๔  เหรียญทอง เท่ากับ  ๓  คะแนน 
  ๑.๒.๕  เหรียญเงิน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
  ๑.๒.๖  เหรียญทองแดง เท่ากับ  ๑  คะแนน 
   ๑)  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ 
   -  รางวัลชนะเลิศ  จ านวนคะแนนรวม  ๑๔๒  คะแนน  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  จ านวนคะแนนรวม  ๑๒๖  คะแนน  โรงเรียนบ้านไผ่ 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  จ านวนคะแนนรวม  ๘๖  คะแนน   โรงเรียนกัลยาณวัตร  
  ๒)  โรงเรียนขนาดกลาง 
   -  รางวัลชนะเลิศ  จ านวนคะแนนรวม  ๗๔  คะแนน  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  จ านวนคะแนนรวม  ๔๔  คะแนน  โรงเรียนชนบทศึกษา 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  จ านวนคะแนนรวม  ๓๙ คะแนน   โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
  ๓)  โรงเรียนขนาดเล็ก 
   -  รางวัลชนะเลิศ  จ านวนคะแนนรวม  ๒๙  คะแนน  โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  จ านวนคะแนนรวม  ๑๙  คะแนน  โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  จ านวนคะแนนรวม  ๑๗ คะแนน   โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 
 ๑.๓  เด็กหญิงอนุธิดา  พฤติคณี   นักเรียนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชน
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ   
๒ เมษายน  ๒๕๕๘  จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 ๑.๔.  การมอบอ านาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ  โรงเรียนด าเนินการดังนี ้
  ๑)  กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน  อนุญาตให้ตนเองและข้าราชการครู  ลูกจ้าง  พนังงานราชการ   
ในโรงเรียนไปราชการภายในจังหวัด ให้รายงานการอนุญาตไปราชการไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 



๓ 
 

  ทุกวันท่ี ๕  ของเดือน  ตามแบบท่ีส่งมาให้ 
  ๒)  กรณีขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด  ให้โรงเรียนเสนอขออนุญาตต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  โดยแนบหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับเรื่องท่ีขอไปราชการ   
เพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๑.๕  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๕.๑  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่น  ไปแสดงงานแถลงข่าว 
เทศกาลงานไหมนานาชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแสดงครั้งนี้  คือ  
 ๑)  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑   
 ๒)  นายธนกฤษณ์  สิมมา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓   
 ๓)  นางสาวพัชรา  ภูไท  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓   
 ๔)  นางสาวยุพาภรณ์  ศรีจ านงค์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕   
 ๕)  นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕   
 ๖)  นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖   
 ๗)  นางสาวสุวิมล  เมธาพสุธารกุล  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙   
โดยมี นางนภธร  อัครธรสกุล เป็นครูท่ีควบคุมดูแลในการไปครั้งนี้  ในระหว่างวันท่ี  ๒๒ – ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
ท่ีสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓  และ ๕  กรุงเทพมหานคร   
  ๑.๕.๒  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเกียรติบัตร  สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๖  
ในโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙   
ท่ีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๖  ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากร  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๖.๑  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี”  ประจ าปี  ๒๕๕๘      
  ๑.๖.๒  นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ   
  ๑.๖.๓  นางนภธร  อัครธรสกุล  ได้รับรางวัลในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”  ประจ าปี ๒๕๕๙   
(ปีท่ี ๕)  ในวันเสาร์ท่ี ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  ๑.๖.๔  นางบุญปลูก  แสนหาญ  ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
ในวันเสาร์ท่ี ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  ๑.๖.๕  นางเนตรคนึง  รัตนชวานนท์  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย  ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ช้ันสูงสุด  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  สายท่ี ๓    
  ๑.๖.๖  นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
ช้ันท่ี ๒  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  สายท่ี ๒ 
  ๑.๖.๗  นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย  ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ช้ันท่ี ๑  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  สายท่ี ๑  
  ๑.๖.๘  นายณรงค์  ท่วมไธสง  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๙  นางทวินันท์  พวงชน  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
ประจ าปี  ๒๕๕๗   



๔ 
 

  ๑.๖.๑๐  นางนงเยาว์  พรหมทอง  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  
และช้ันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๑๑  นางสาวประทุมทิพย์  การสร้าง  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา  
(ร.จ.พ.)  ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๑๒  นางลักษเดือน  สนทอง  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  
ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๑๓  นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  
ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๑๔  นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)   
ประจ าปี  ๒๕๕๗     
  ๑.๖.๑๕  นางปริยากร  ศรีวงษา  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๑๖  นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  
ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๖.๑๗  นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล  ได้รับคัดเลือกเป็นครูแสนดี  มีความต้ังใจปฏิบัติงาน  
และเป็นแบบอย่างท่ีดี  ของมูลนิธิ  ดร.สุข  พุคยาภรณ์  เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙   
ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร   
  ๑.๖.๑๘  นางสาวมานิดา  อินทรแพทย์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  วิชาเฉพาะ  การสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ๑.๖.๑๙  นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๑.๗  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑.๗.๑  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔  นางสาวสุดารัตน์  ส่วยนนท์   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดส่ิงประดิษฐ์โครงงาน “คนไทยใส่ใจ 
การใช้พลังงาน” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดโดยสถานีวิทยุแฮปป้ีไทม์ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน  
โดยมีนายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูท่ีปรึกษา  ในวันเสาร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีตลาดต้นตาล 
 ๑.๗.๒  เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔  นางสาวธัญญา  จันทร์ถอด   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖  นายเจษฎา  สาตุ่น  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  นายศราวุธ  ด ามินเศก   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดส่ิงประดิษฐ์โครงงาน “คนไทยใส่ใจ 
การใช้พลังงาน” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดโดยสถานีวิทยุแฮปป้ีไทม์ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน  
โดยมีนายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูท่ีปรึกษา  ในวันเสาร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีตลาดต้นตาล 
 ๑.๗.๓  นางสาวกุลนัฐ  สีทาแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑   นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  และนางสาวอมรรัตน์  มาตรแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการแต่งค าประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์)  ได้รับโล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๒๐๐  บาท 
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ของสาขาวิชาการสอนภาษไทย   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนางพูลสุข  พรหมโว  เป็นครูฝึกสอน  ในวันอังคารท่ี  ๑๔ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ท่ีห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 



๕ 
 

 ๑.๘  ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๘.๑  กิจกรรมการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  และอบายมุข   
“ระดับหน่วยงาน สพม.๒๕”  ในวันอังคารท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๘.๒  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
ในระหว่างวนัท่ี  ๑๖ – ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ท่ีสนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๓  กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
ในวันพุธที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ท่ีสนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร      
 ๑.๘.๔  กิจกรรมพิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์  เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเส่ียว   
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ท่ีบริเวณ 
ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง)  ข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๘.๕  กิจกรรม  “ทีฆายุโก  โหตุ มหาราชา ๕  ธันวามหาราช”  เฉลิมพระเกียรติ 
พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา  ในวันศุกร์ท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๘.๖  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  กับหน่วยงานอื่น  เพื่อเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE   เนื่องในงานพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตน  และ 
สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
ท่ีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
 ๑.๘.๗  กิจกรรม  “เพชรภาษาภูมิปัญญาท้องถิ่น    และกวีในสวนสัญจรตะลอนสถานศึกษา”   
ในวันศุกร์ท่ี ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  อาคาร ๕ 
 ๑.๘.๘  กิจกรรมเล้ียงรับนายศุภกิจ  สานุสัตย์  เนื่องในโอกาสมารับต าแหน่ง   
ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  นายพิพฒัน์พงศ์  บุญอนันต์  เนื่องในโอกาสมารับต าแหน่ง   
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรียนขามแก่นนคร  และเล้ียงส่ง  นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์  เนื่องในโอกาสไปรับต าแหน่ง   
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  ในวันอังคารท่ี ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๙  กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “KKN One-Day English Camp : Moving Towards 
AEC 2015”  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันเสาร์ท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๘.๑๐  กิจกรรมการทดสอบ Pre O-NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
ในระหว่างวนัท่ี  ๒๑ – ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๘.๑๑  กิจกรรมการสอบระหว่างภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  ในระหว่างวันท่ี  ๒๔ – ๓๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร   
  ๑.๘.๑๒  กิจกรรม  “เฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
ในวันศุกร์ท่ี ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๘.๑๓  กิจกรรมรับ – ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   
เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  และติดตามผลการด าเนินงานในโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  จังหวัดขอนแก่น  ปี ๒๕๕๘  ในวันจันทร์ท่ี ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีโรงเรียนกัลยาณวัตร   
  ๑.๘.๑๔  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓     ในระหว่างวันท่ี  ๑๔ -  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙   
ท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๘.๑๕  กิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงานบปุผชาติ พุทธบูชา ประจ าปี ๒๕๕๙  ในระหว่างวันท่ี  ๑๔ – ๑๕   
มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีพุทธมณฑลอีสาน  ขอนแก่น  ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 



๖ 
 

  ๑.๘.๑๖  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ชีววิถีเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อม “  ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  ในวันศุกร์ท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  อาคาร ๕ 
    ๑.๘.๑๗   กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
ในระหว่างวนัท่ี  ๑๘ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีลานอเนกประสงค์ (ลานดอกแก้ว)  และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
  ๑.๘.๑๘  กิจกรรมบริจาคโลหิต  ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  วันท่ี ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๙   
บริจาคโลหิต  จ านวน ๑๙๙ ราย  ได้โลหิต ๘๓,๖๕๐ ซี.ซี.  ท่ีห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
  ๑.๘.๑๙  กิจกรรมการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนขามแก่นนคร  โดยทีมงานแพทย์จาก
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ในวันพุธท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ท่ีห้องพยาบาลโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมและเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 
- ท่ีประชุมมีมติ  “รับรอง” 
- เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏบิัติ 
      ๓.๑  เร่ืองจากผู้อ านวยการ  (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
  ๓.๑.๑  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร  อยู่ในระหว่างการปรับปรุง  จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง  และจะมีแบบฟอร์มแจ้งไปยังคุณครูให้ลงช่ือในงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามความประสงค์ 
ของแต่ละท่าน   
  ๓.๑.๒  แนวนโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการ  ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ส  คือ 
   ๑)  การสอน  ให้ครูและบุคลากรทุกท่าน  ท าหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ตามความสามารถ  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน  และฝากข้อคิดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ รายวิชา  
คือ  วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ท่ีจะ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ๖  ฝากร่วม
ปรึกษาหารือโดยใช้ยุทธศาสตร์ในการท าให้ O-NET  สูงขึ้น เช่น  ต้องดูมาตรฐานและตัวชี้วัดในการติวนักเรียน 
ให้สอดคล้องกัน 
   ๒)  สารสนเทศ  ข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนต้องทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน   
ส่วน line โรงเรียนท่ีเป็นหนังสือราชการก็ขอให้เป็นหนังสือราชการ 
   ๓)  ส่ิงแวดล้อม  จะท าให้โรงเรียนเป็นรีสอร์ทน่าอยู่  น่าเรียน      
   ๔)  สวัสดิการ  เพื่อจัดให้นักเรียนและครูอยู่ดีมีสุข  แบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
    -  สวัสดิการครู  โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนจัดปีละ ๑  ครั้ง  โดยโรงเรียนรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
    -  การอบรมเพื่อพัฒนาเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน  และอบรมเพิ่มวิทยฐานะ  
โรงเรียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
    -  การใช้หอประชุมโรงเรียนเนื่องในงานต่าง ๆ  ถ้าบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียน 
จะดูแลเป็นกรณีพิเศษ  
    -  นักเรียน  แจกทุนการศึกษา  ๓  กลุ่มคือ  ๑)  เด็กเรียนดี  ๒)  เด็กท่ีช่วยงาน
โรงเรียนมีจิตอาสา  และ  ๓)  เด็กท่ียากจนจริง  เงินแต่ละกลุ่มให้ไม่เท่ากัน 
   ๕)  สัมพันธ์ชุมชน  โรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับชุมชน  บริการชุมชนด้วยความเต็มใจ
และเป็นกัลยาณมิตร 
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  ๓.๑.๓  การประชุมกลุ่มงาน  งาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เดือนละ ๑  ครั้ง  และให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  ๓.๑.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน  ระบบดูแล  ห้องเรียนฝากครูท่ีปรึกษาดูแล  ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียน  ฝากหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  โดยแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น  ๓  กลุ่ม คือ   
กลุ่มเด็กเก่ง  ครูต้องส่งเสริมและส่งต่อ  กลุ่มเด็กปานกลาง  ครูต้องพยุงไว้และส่งเสริมให้เก่ง  และกลุ่มเด็กเรียนอ่อน  
ครูต้องพยายามให้เด็กเขาสอบบ่อย ๆ  และท าบ่อย ๆ 
    ๓.๑.๕  การเยี่ยมบ้าน  เป็นงานนโยบายของ  สพฐ.   
  ๓.๑.๖  งานปฏิคม  การประชุมทุกครั้งมอบให้เป็นงานของปฏิคม  ให้ปรึกษาผู้บริหาร  มอบให้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบริการ 
  ๓.๑.๗  งานรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม  ให้ท าส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก่อน   
ค่อยออกไปร่วมพัฒนาภายนอกโรงเรียน  
  ๓.๑.๘  งานประชาสัมพันธ์  ฝากให้ครูท่ีรับผิดชอบให้มาเช้ากว่านี้  ตอนเท่ียงท าอย่างไร  คัดเลือก
เด็กท่ีมีความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์  และฝึกเด็กให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ 
  ๓.๑.๙  น้ าด่ืม  น้ าใช้  ไฟฟ้า  ช่วยกันประหยัด  และช่วยบอกนักเรียนให้ประหยัดช่วยกัน 

 ๓.๒  เร่ืองจากกลุ่มวิชาการ (นางวเรวรรณ  เถ่ือนนาดี  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ) 
 ๓.๒.๑  การแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร และ มส. 
 ๑)  การเรียนซ้ าอยู่ในระหว่างด าเนินการ  ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนสอบปลายภาค 
 ๒)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีคาดว่าจะจบไม่พร้อมรุ่น 
 ๓.๒.๒  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ ๖๕  
กิจกรรมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ ท่ีได้ไปแข่งขันระดับชาติ  ได้แก่ 
  ๑)  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.๑ – ม.๓ 
  ๒)  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.๔ – ม.๖ 
ฝากให้คุณครูท่ีฝึกซ้อมดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนให้เต็มท่ี 
 ๓.๒.๓  การจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑)  นักเรียนระดับช้ัน ม.๑     ท่ีเล่ือนขึ้นช้ัน  ม.๒ 
 ๒)  นักเรียนระดับช้ัน ม.๒     ท่ีเล่ือนขึ้นช้ัน  ม.๓ 
 ๓)  นักเรียนระดับช้ัน ม.๔     ท่ีเล่ือนขึ้นช้ัน  ม.๕ 
 ๔)  นักเรียนระดับช้ัน ม.๕     ท่ีเล่ือนขึ้นช้ัน  ม.๖ 
จัดห้องเรียนใหม่ จัดห้อง king ไว้ ๑ ห้อง โดยคัดจากการเรียงล าดับเกรดเฉล่ีย   
 ๓.๒.๔  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-Net  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ระดับ ม.๖  จัดให้มีการติวเข้มทุกบ่ายวันศุกร์ (ตลอดภาคเรียน) 
  ระดับ ม.๓ 
  ๑)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดให้เป็นวิชาเรียนในช้ันเรียนตลอดปีการศึกษา 
  ๒)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดติวในคาบคุณธรรม จริยธรรม   
(วันพฤหัสบดี  คาบ ๕)  ตลอดภาคเรียนที่ ๒ 
  ๓)  จัดติวเข้ม ในวันที่  ๑๐ – ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
(หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร) 



๘ 
 

 ๓.๒.๕  กิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียน (Open-House) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘   
โรงเรียนมีกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน  จะน าเข้าร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร  และจะแจ้งวัน  เวลา  ให้ทราบภายหลัง
 ๓.๒.๖  การรายงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๑)  ครูผู้สอนสรุปตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  รวบรวมส่งท่ีงานวิจัยและพัฒนาครู 
 ๓.๒.๗  การรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ขอความร่วมมือคุณครูท่ียังไม่ส่งรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘  
ให้ส่งภายในวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 ๓.๒.๘  ปฏิทินงานวิชาการ   
  ประจ าเดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ดังแนบรายละเอียด 

 ๓.๓  เร่ืองจากกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล  (นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ  
ปฏิบัติงานแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล) 
 ๓.๒.๑  งานแผนงานและโครงการ  
  ๑)  ขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เตรียมสรุปโครงการในรอบปีการศึกษา 
๒๕๕๘   ทุกกิจกรรม/งาน/โครงการ ตามแบบสรุปท่ีเคยปฏิบัติมา และสรุปรายงานผลงานดีเด่น  
  ๒)  แผนกลยุทธ์โรงเรียนได้ส้ินสุดในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ดังนั้น งานแผนฯ จะขออนุญาตหารือท่าน
ผู้อ านวยการ จึงจะก าหนดวัน เวลา และแนวทางการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี หรือ ๕ ปี  
ตามนโยบายของส่วนราชการ 
  ๓)  งบประมาณ เงินอุดหนุน ที่จะน ามาจัดสรรในปี  ๒๕๕๙  โดยประมาณ ๖,๔๙๑,๑๐๐ บาท  
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  คาดว่าจะมี  ๙๗๓  คน   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๘๑๒  คน รวมทั้งสิ้น 
๑,๗๘๕  (ต้น/ปลาย ๓,๕๐๐/๓,๘๐๐  บาท) 
 ๓.๒.๒  งานการเงิน  
  ๑)  การยืมเงิน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาและการน าส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๕  ข้อ ๕๔, ๖๐, ๖๑ และ ๖๓ 
  ๒)  ขอความร่วมมือจากคุณครู ด าเนินการล้างใบยืม มียอดค้างการล้างใบยืม ณ ขณะนี้ ๔๖ ราย  
  ๓)  เอกสาร ใบส าคัญรับเงินของบุคคลธรรมดา  จ านวนเงินต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป ให้เรียกเก็บ
ภาษีจากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง  ร้อยละ ๑  ถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ต้ังแต่  ๕๐๐  บาท  ขึ้นไป  เรียกเก็บ
ภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ ๑  เมื่อเก็บจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วให้น าส่งงานการเงิน เพื่อให้ฝ่ายการเงินออกใบก ากับ 
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับผู้รับเงิน  เพื่อน าส่งสรรพากรจังหวัด ทุก ๆ ๗ วันท าการ  
  ๔)  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว เมื่อ ๖  มกราคม 
๒๕๕๙   แยกประเภทดังนี ้
   เงินอุดหนุนรายหัว   ๒,๓๗๐,๗๐๐  บาท 
   ค่าหนังสือเรียน       ๑,๓๑๘,๙๔๕  บาท 
   ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๖๑๖,๕๐๐  บาท 
   ค่าอุปกรณ์การเรียน     ๒๘๕,๖๙๐  บาท 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๕๙๔,๔๒๕   บาท 
                             รวมทั้งสิ้น        ๕,๑๘๖,๒๖๐  บาท  
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  ๕)  การเตรียมจัดซื้อหนังสือเรียน ฝากไปยังกลุ่มงานวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส ารวจรายการ
หนังสือท่ีต้องการเพื่อด าเนินการให้ทันเปิดภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ท้ังนี้ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
คณะกรรมการจัดซื้อ  คณะกรรมการตรวจรับ  และคณะกรรมการต่อรองราคา 
 ๓.๒.๓  งานบุคลากร  
     การเขียนค าร้องขอย้าย ในส่วนท่ีกรอกข้อมูลนักเรียนและข้อมูลข้าราชการครู ให้ใช้ข้อมูล ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ส่วนจ านวนช่ัวโมงการสอน งานบุคล จะได้ประสานกับงานวิชาการ เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการ 
 ๓.๒.๔  งานบริหารสินทรัพย์/งานพัสดุ  
  ๑)  การจัดซื้อ / จัดจ้าง  ให้ด าเนินการตามข้ันตอนท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติมา สามารถศึกษาทบทวน
จากคู่มือปฏิบัติงานหรือในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  ๒)  การบันทึกข้อความขอใช้เงินในส่วนท่ีนอกเหนอืโครงการ ขอให้ผ่านตามสายงานของท่านก่อน 
จึงให้งานการเงินและแผนฯ จะได้พิจารณางบประมาณจากส่วนใดให้ท่านน าไปด าเนินการ ท้ังนี้เพื่อน าเสนอ
ผู้อ านวยการอนุมัติต่อไป 
  ๓)  ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี  หากบริการไม่ท่ัวถึงกราบขออภัย 

 ๓.๓  เร่ืองจากกลุ่มอ านวยการ  (นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
  ๓.๓.๑  งานคณะกรรมการเครือข่ายสามองค์กร 
  โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร   
วันท่ี ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายสามองค์กรท่ีช่วยดูแลคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี 
  ๓.๓.๒  งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเพื่อการศึกษา 
   สหกรณ์ร้านค้าเพื่อการศึกษาโรงเรียน  ได้รับรางวลัสหกรณ์ดีเด่น  ปี  ๒๕๕๘  จากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จ ากัด  พร้อมได้รับโล่  และเงินสนับสนุนจ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
โดยไปจัดนิทรรศการในวันเสาร์ท่ี ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีโรงแรมวีวิช ขอนแก่น  
 ๓.๓.๓  งานธนาคารโรงเรียน 
 ขอบคุณคณะท างานธนาคารโรงเรียนท่ีท างานอย่างเข้มแข็ง  ด้วยการรณรงค์ให้ครูและนักเรียน 
ออมเงินกับธนาคารจนท าให้มียอดฝากเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๓.๓.๔  งานสุขภาพอนามัย 
  ขอบคุณคณะท างาน  และบุคลากรทุกท่าน  ท่ีให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิต 
ในวันจันทร์ท่ี ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่ีห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  อาคาร ๕ 
 ๓.๓.๕  งานโภชนาการ 
  ก าลังด าเนินการท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  และร่องระบายน้ าด้านหลังโรงอาหาร  เพื่อให้ถูกสุขลักษณะต่อไป 
 ๓.๓.๖  งานปฏิคมโรงเรียน 
  ขอบคุณคณะท างานปฏิคมท่ีเข้มแข็ง  ท าให้ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานท่ีใช้บริการเป็นอย่างดีเยี่ยม 
 ๓.๓.๗  งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าด่ืมขามแก่นนคร 
 ขอบคุณคณะท างาน  ท าให้ครู  นักเรียน  และบุคลากร  มีน้ าด่ืมอย่างเพียงพอ 
 ๓.๓.๘  งานประชาสัมพันธ ์
 ขอบคุณงานประชาสัมพันธ์  ท่ีท างานอย่างเข้มแข็ง  จนท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรียน 
 ๓.๓.๙  งานชุมชนสัมพันธ์ 
 ๑)  เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน  ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์  และร่วมฟังพระธรรมเทศน์     



๑๐ 
 

ในวันศุกร์ท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ท่ีพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  ต าบลศิลา   
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๒)  เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน  ร่วมเป็นเจ้าภาพน าอาหาร  หวานคาว  ถวายภัตตาหารเช้า 
แด่พระสงฆ์  และต้ังโรงทานอาหาร  น้ าด่ืม  ท่ีมาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ประจ า  ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ พุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น   
 ๓.๓.๑๐  งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
 ขอบคุณคณะท างานรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม  ท าให้โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  และ 
ขอความอนุเคราะห์คุณครูท่ีปรึกษาช่วยตักเตือนนักเรียนให้รักษาความสะอาดช่วยกัน 
 ๓.๓.๑๑  งานอาคารสถานที่ 
 แจ้งการใช้อาคารเรียน  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 -  วันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙  สอบ IJSO  และ  IESO  จ านวน  ๓  ห้อง 
 -  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  สอบวิชาการนานาชาติ  จ านวน  ๒๐  ห้อง 
 -  วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  สอบโควต้าเตรียมอุดมศึกษา  จ านวน ๒  ห้อง 

 ๓.๔  เร่ืองจากกลุ่มกิจการนักเรียน  (นายทินกร  ทองดี  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน)    
  ๓.๔.๑ การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom  meeting) 
  ก าหนดการการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  มีดังนี้ 
  ๑)  วันเสาร์ท่ี ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑  และ ๔ 
  ๒)  วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครอง 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  และ  ๕ 
  ๓)  การแต่งกาย  ใส่ชุดสูทโรงเรียน  กลุ่มกิจการนักเรียนได้รวบรวมเอกสารท่ีต้องใช้ในการ
ประชุมผู้ปกครอง  ให้ครูท่ีปรึกษาไปรับได้ท่ีหัวหน้าระดับช้ันในแต่ละระดับ 
 ๓.๔.๒  การเยี่ยมบ้านนักเรียน   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายให้โรงเรียนท่ัวประเทศ  ออกเยี่ยมบ้าน 
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  ให้รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ส้ินเดือน  มกราคม  ๒๕๕๙  
กลุ่มกิจการนักเรียนขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน  และให้สรุปรายงานส่งกลุ่มกิจการนักเรียนภายใน 
วันท่ี ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  เพื่อสรุปรายงานส่งส านักนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ต่อไป 
  ๓.๔.๓  การสแกนบัตรนักเรียน 
 ขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้งานระบบสแกนบัตรประจ าตัว
นักเรียน  รายละเอียดดังแนบ 
  ๓.๔.๔  ห้องเรียนสีขาว 
 ขอความร่วมมือคุณครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนสีขาวในแต่ระดับช้ัน  เพื่อปลูกฝัง 
ให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  และสร้างความตระหนัก  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน   
ห่างไกลยาเสพติด  และอบายมุข 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑  ผู้อ านวยการสอบถามมติท่ีประชุมเกี่ยวกับการจัดท าประตูเข้าโรงเรียนทางทิศใต้ติดกับวัดป่ารัตนมงคล   
รื้อถอนห้องสุขาชาย  เพื่อท าการสร้างใหม่  การตัดแต่งต้นไม้หน้าอาคารพยาบาล  บริเวณโรงเรียน   
ปรับปรุงลานดอกแก้ว  อาคารอุตสาหกรรม  อาคารคหกรรม  ท่ีจอดรถจักรยายนต์นักเรียน  บ่อดักไขมันด้านหลัง 
โรงอาหาร  ร่องระบายน้ า  และหน้าเสาธง  เพื่อความสะดวกในการจราจร  ภูมิทัศน์ร่มรื่น  สวยงาม  ผ่านมติจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร  อนุมัติให้ด าเนินการได้  และมติในท่ีประชุมของครู   
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเอกฉันท์   
 ๔.๒  รองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  เสนอปัญหาการจัดการเศษขยะในโรงเรียนท่ีมีมากจนล้น 
ถังขยะ  สร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  ผู้อ านวยการฝากให้หาวิธีการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ  
  ๕.๑  ขอบคุณคุณครวูิไลลักษณ์  ชูสกุล  ส าหรับอาหารกลางวัน 
 ๕.๒  การลากิจ  ให้แนบใบเปล่ียนคาบสอนมาด้วยทุกครั้ง  และเสนอผ่านงานวิชาการ 
 ๕.๓  คุณครูจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  หัวหน้างานแนะแนว  เรียนแจ้งคุณครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ให้ส่งรายช่ือนักเรียนในแต่ละห้องท่ีจะขอทุนเรียนดี  จิตอาสา  และขาดแคลน  ให้ใช้รายช่ือท่ีห้องวิชาการ 
แจ้งมายังงานแนะแนว  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนตามความเหมาะสมต่อไป        
 ๕.๔  ผู้อ านวยการขอบคุณคุณครูและบุคลากรท่ีได้ต้ังใจฟังการประชุมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๕.๕  ผู้อ านวยการฝากกลยุทธ์ในการท างานว่า  ต้ังใจจริง  อิงธรรมะ  ละผลประโยชน์  โปรดวิชาการ  
ท างานอย่างมีระบบ  คบทุกฝ่าย  ชอบประชาธิปไตย  ทันสมัยเป็นนิจ  คู่ชีวิตเป็นสุข 
 ๕.๖  ผู้อ านวยการฝากข้อคิดกับบุคลากรทุกท่านว่า  การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์นั้น  เพียงแต่วันละนาทีก็ดีถม  
ศิษยจ์ะดีมีช่ือหรือล่มจม  อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.  

                                      ลงช่ือ                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 

                                                      หัวหน้างานสารบรรณ 
 

            ลงช่ือ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายอ านาจ  พันธุ์ดิษฐ์) 
                ต าแหน่ง  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ  ปฏิบัติงานแทน 
                                                                  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล 

  
  ลงช่ือ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                             (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 


