รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
……………………………………………….
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๓๓ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๖ คน
๑. นางมะลิวรรณ
วิเชฏฐะพงษ์
๒. นางกรรณิกา
เกียรติจรุงพันธ์
๓. นางวิภาดา
จอมทอง
๔. นางเพลินพิศ
นามวาด
๕. นายประยงค์
สิงหาด
๖. นายนิพนธ์
สิงห์สมาน
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
๑. แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังรายนามต่อไปนี้
๑.๑ นายกฤตกร
เศรษฐโสภณ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
๑.๒ นายณรงค์
ท่วมไธสง
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
๑.๓ นางสุวคนธ์
พวงชน
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
๑.๔ นางนงเยาว์
พรหมทอง
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
และชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
๑.๕ นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
๑.๖ นางลักษเดือน
สนทอง
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
๑.๗ นางสาววิไล
ทองแท่งไทย
เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
๑.๘ นายพิพัฒน์พงศ์
บุญอนันต์
ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
๑.๙ นางปริยากร
ศรีวงษา
ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
๑.๑๐ นางสาวนภัสรพี
แสนโคตร
ชั้นตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
๒. แสดงความยินดีกับนายนิกร สีกวนชา ได้เลื่อนวิทยฐานะจาก ครู คศ.๑ เป็นวิทยฐานะ ครูชานาญการ (คศ.๒)
๓. มอบเกียรติบัตรขอบคุณ นางสาวจุรี รัตน์ จุฑากฤษฎา บริจาคเงินสนับสนุ นวงดนตรีลูกทุ่ งขามแก่ นนคร
จานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. แสดงความยินดีกับคุณครูที่ทาข้อสอบข้อเขียนได้คะแนน ๕๐ – ๖๐ คะแนน จากข้อสอบทั้งหมด
๖๐ ข้อ รวม ๘๙ คน ในโครงการ Easy English Moving To ASEAN และได้คัดเลือก The Outstanding
Excellent Participant Award ผลปรากฏว่า ผู้มีความโดดเด่นทางทักษะด้านการฟังพูด จานวน ๑๓ คน ดังนี้
๔.๑ นางวิไลลักษณ์
ชูสกุล
๔.๒ นายไกรเพชร
เจริญศิริ

๒
๔.๓ นายอดิเทพ
๔.๔ นายสินธุวา
๔.๕ นางสาวมานิดา
๔.๖ นางสาวพัชรวีร์
๔.๗ นางกรรณิกา
๔.๘ นางพูนศรี
๔.๙ นางสาวพรรณมล
๔.๑๐ นางสุภาพร
๔.๑๑ นางสาวสุรภัสสรา
๔.๑๒ นางกัญญาพร
๔.๑๓ นายอนุสรณ์

พลบารุง
โสภะสุนทร
อินทรแพทย์
นามพิกุล
เกียรติจรุงพันธ์
นิยมศาสตร์
ปิ่นทอง
พิศฐาน
โสใหญ่
จันทรโสภณ
ปินใจยศ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.๑ ผู้อานวยการแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลต่างๆ และให้รักษาความดีไว้ตลอดไป
๑.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๐ มีจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี 6 ด้าน คือ
๑.๒.๑ ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมี
แนวทางดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท, ทุนครูระดับอุดมศึกษา, ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู), มหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง, พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน, ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ, ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
๑.๒.๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, STEM Education, กระบวนการ BBL,
ทวิศึกษา, การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต้น
๑.๒.๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่ง เสริ มการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ, ยกระดับมาตรฐานฝีมือ, แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา, ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ , ทวิศึกษา, ทวิภาคี ,
อาชีวศึกษาสู่สากล, ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู, อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ, ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน,
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๑.๒.๔ การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู, การศึกษาต่อใน
แต่ละระดับ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน , กาหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา, การทดสอบผ่าน/ซ้าชั้น ป.6 ม.3 ม.6, พัฒนา
แบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ, สร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/ประกันคุณภาพ เป็นต้น
๑.๒.๕ ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการ
จัดการเนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV
เป็นต้น
๑.๒.๖ การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร

๓
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
๑.๓ แสดงความยินดีกับครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
๑.๓.๑ นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
STEM contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๓.๒ นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
STEM contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๓.๓ นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑.๓.๔ นายนิ กร สี ก วนชา ได้ รั บ รางวั ล บุ คคลผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ เด็ ก และเยาวชน สาขา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่ง ชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
๑.๓.๕ นายนิ ก ร สี ก วนชา และ นางสาวนภั ส รพี แสนโคตร ครู ผู้ ฝึ ก สอนนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ ในการประกวดโครงงานต้นกล้าพลัง งานปีที่ ๑๐
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าประกวดชิงชนะเลิศ
ในระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี
๑.๓.๖ นายสิทธา กล้าหาญ นายณรงค์ ท่วมไธสง นายกฤษฎา ชาเนตร และนายณัฐพล เกยสุวรรณ์
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชนะเลิศกลุ่มที่ ๔ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันรอบ ๑๖ ทีมสุดท้าย เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลจานวน ๙ คน ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ เลสเตอร์
อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ และได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา ๒ ปีครึ่ง ใน
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
๑.๓.๗ นายนิกร สีกวนชา ได้เลื่อนวิทยฐานะจาก ครู คศ.๑ เป็นวิทยฐานะ ครูชานาญการ (คศ.๒) ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑.๓.๘ นายกฤตกร เศรษฐโสภณ นายณรงค์ ท่วมไธสง นางสุวคนธ์ พวงชน นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
นางลักษเดือน สนทอง นางสาววิไล ทองแท่งไทย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
นางนงเยาว์ พรหมทอง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) และชั้นทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก (ท.ช.) นางปริยากร ศรีวงษา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
และ นางสาวนภัสรพี แสนโคตร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
๑.๓.๙ นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล นายไกรเพชร เจริญศิริ นายอดิเทพ พลบารุง นายสินธุวา โสภะสุนทร
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ นางพูนศรี นิยมศาสตร์
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง นางสุภาพร พิศฐาน นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ นางกัญญาพร จันทรโสภณ และ
นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ได้รับรางวัล The Outstanding Excellent Participant Award ในโครงการ Easy English
Moving To ASEAN จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร

๔
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๔ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
๑.๔.๑ เด็กชายพีระณัฐ ศิริปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ เด็กชายพุทธิพงศ์ พาพรหม
และ เด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน STEM
contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๔.๒ นายเจษฎา สาตุ่น นายศราวุธ ดามินเศก และ นายอธิการ นาไชยธง นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน STEM contest ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๔.๓ นางสาวดวงฤทั ย หลั ก ค า เด็ ก หญิ ง ศธิ ตา ทองยศ และ เด็ก หญิ ง กัญ ญภั ค นุ่ ม ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ เด็กหญิงนิรชา มาลาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑.๔.๔ เด็กหญิงวรรณรัตน์ เพ็งมอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเด่น สาขา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ใน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
๑.๔.๕ นายชินาธิป ชาติพุดซา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเด่น สาขา พัฒนาเยาวชน บาเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดขอนแก่น
๑.๔.๖ เด็กชายพีรณัฐ ศิริปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ เด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ และ
เด็กชายพุฒิพงศ์ พาพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ ในการ
ประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีที่ ๑๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ ๑๖ –
๑๘ กัน ยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และได้เป็นตัวแทนภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน เข้ า ประกวดชิ ง ชนะเลิ ศ ในระดั บ ประเทศ ในระหว่ า งวั น ที่ ๒๐ – ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี
๑.๔.๗ นางสาวมาริสา อินนาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน
เป็นเงินจานวน ๒,๘๐๐ บาท จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
๑.๔.๘ เด็กชายปุ ณวัต ปาปัญนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๓/๕ ได้รับ ทุนการศึกษาจานวน
๘,๐๐๐ บาท จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จากัด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบแรก)
๑.๕ ขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๕.๑ กิจกรรม “รวมพลคนขอนแก่นร่วมออกเสียงประชามติ” ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๒ โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๓ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียน
ขามแก่นนคร

๕
๑.๕.๔ กิจกรรม “๑๒ สิงหา มหาราชินี” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียน
ขามแก่นนคร
๑.๕.๕ กิจกรรมระดมทุนสร้างแหล่งเรียนรู้ (ลานดอกแก้ว) ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานดอกแก้ว
โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๖ โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๗ กิจกรรมยุวกาชาด พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๘ โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๙ กิจกรรมประเมิน ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RSC ต้นแบบ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๐ โครงการ “สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม
– ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๑ โครงการอบรมอาสาจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือจราจร ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๒ กิจกรรม Open Class STEM Education โรงเรียนขามแก่นนคร ดังนี้
๑) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. สะเต็มศึกษาในกิจกรรม เรื่อง “นาวาฝ่าวิกฤติ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (๔๒๘) โดยมีครูผู้สอนคือ คุณครูปราณี ถิ่นเวียงทอง
คุณครูมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ และคุณครูลักษเดือน สนทอง
๒) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. สะเต็มศึกษาในกิจกรรม เรื่อง “The
Young Designer” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (๔๒๘) โดยมีครูผู้สอน คือ
คุณครูราตรี หาญสุโพธิ์ คุณครูมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ และคุณครูลักษเดือน สนทอง
๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. สะเต็มศึกษาในกิจกรรม เรื่อง “สเลอปี”้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ห้องปฏิบัติการทางเคมี (๕๓๕) โดยมีครูผู้สอน คือ คุณครูปราณี ถิ่นเวียงทอง
คุณครูสุทิศา อารามพงษ์ และคุณครูอนุสรณ์ ปินใจยศ
๔) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สะเต็มศึกษาในกิจกรรมเรื่อง “นั่งร้าน
จอมพลัง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ห้องปฏิบัติการทางเคมี (๕๓๕) โดยมีครูผู้สอนคือ นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
คุณครูสุทิศา อารามพงษ์ และคุณครูอนุสรณ์ ปินใจยศ
๑.๕.๑๓ กิจกรรมนักเรียนนาเสนอผลงาน Power Point ผลงานถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ทท ณ โรงแรมวีวิช อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๕.๑๔ การสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๕.๑๕ การจัดงานมุทิตาจิต ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๖ การทดสอบ Basic Communicative English Test for Non-English Teaching Staff
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๑๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ โรงเรียนขามแก่นนคร

๖
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวั น
พฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
ได้ลง Website โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
มติในที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑ เรื่องจากผู้อานวยการ
๓.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร (ชุดใหม่) อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ
๓.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร อยู่ในระหว่างดาเนินการ
๓.๑.๓ ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร ดาเนินการเรียบร้อยและติดที่ห้องประชุม ๒ อาคาร ๕
๓.๑.๔ โฉนดที่ดินโรงเรียนขามแก่นนคร อยู่ในระหว่างดาเนินการ
๓.๑.๕ การปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนขามแก่นนคร ในรอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ อยู่ในระหว่างดาเนินการ
๓.๑.๖ การร้องเรียนจากผู้ปกครอง ฝากให้คุณครูพูดจาให้ไพเราะกับนักเรียน
๓.๑.๗ การลาออกของนักเรียน นักเรียนต้องมีทเี่ รียนใหม่ถึงอนุญาตให้ลาออกได้
๓.๑.๘ ประชาสัมพันธ์ ได้ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
๓.๑.๙ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ แจ้งว่าจะมีแนวปฏิบัติในการจ้างครูอัตราจ้างใหม่ และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๓.๒ เรื่องจากกลุ่มวิชาการ
๓.๒.๑ กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นศูนย์แข่งขันของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
๓.๒.๒ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กาหนดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนรายละเอียดดังแนบ
๓.๒.๓ ปฏิทินงานวิชาการ ดังรายละเอียดแนบ เพิ่มเติมในที่ประชุมประธานคณะสีจะมีการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และการเก็บเงินนักเรียนค่าเสื้อและค่าอาหาร
นักเรียนในที่ประชุมมีมติเก็บนักเรียนคนละ ๑๒๐ บาท
๓.๓ เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๓.๑ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอความ
อนุเคราะห์เจ้าของงาน โครงการ ที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการไปแล้วนั้น ได้สรุปการดาเนินงานตามกิจกรรม /
โครงการนั้นๆ เพื่อจะได้นาข้อแก้ไขปรับปรุงไปวางแผนในการจัดทาแผนปฏิบัติการของปีต่อไป
๓.๓.๒ การเก็บเงินบารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเก็บครั้งเดียวตลอดปี ขณะนี้มีรายได้จาก
การชาระของนักเรียน จานวนร้อยละ ๗๖ ของนักเรียนทั้งหมด
๓.๓.๓ จากการจัดงานมุทิตาจิต ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมื่อ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๗๔๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ได้รับการ

๗
สนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คุณครู จานวน ๓๐,๔๐๐ บาท และเงินสมทบจากทางโรงเรียนจานวน ๗๔,๓๔๕ บาท
๓.๓.๔ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ (๗๐%) โรงเรียนขามแก่นนคร รับรายการจัดสรรประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การ
เรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวม ๓,๒๙๕,๗๑๕ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพัน เจ็ดร้อย
สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในรอบครึ่งปีหลัง
๓.๓.๕ เอกสารประกอบการเรียน หรือหนังสือเรียน เนื่องจากงบประมาณจัดซื้อต่อปีและงานพัสดุ
ดาเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมไปแล้ว หากคุณครูจะทาเอกสารใบความรู้ ใบงาน สามารถจัดทาได้โดยจะใช้งบกลาง
ในการจัดซื้อกระดาษโรเนียว ขอความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตรวจสอบและรายงานผ่านวิชาการ
สาหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะดาเนินจัดซื้อเฉพาะรายวิชาพื้นฐานเป็นอันดับแรกก่อน
๓.๓.๖ งานพั ส ดุ ก าลั ง ด าเนิ น การตรวจสอบวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะด าเนิ น การจ าหน่ า ยเนื่ อ งจาก
เสื่อมสภาพตามเวลาการใช้งาน และมีการเสื่อมราคาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สารวจ
รายงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓.๔ เรื่องจากกลุ่มบุคลากร
๓.๔.๑ อัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝ่าย
บริหาร จานวน ๔ คน ข้าราชการครู จานวน ๑๑๐ คน ครูอัตราจ้าง จานวน ๑๔ คน ลูกจ้างประจา ๘ คน
ลูกจ้างชั่วคราว ๑๐ คน ยามรักษาการณ์ ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
๓.๔.๒ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน คือ นายจิตติพัฒน์ ยุระหาร และนางสาวอาภาศิริ รติเมธากุล
ได้ยื่นขอลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้งานบุคคลได้ติดต่อประสานไปยังผู้ที่เคยมาสอบเมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะเรียกทดแทนจานวน ๑ อัตรา
๓.๕ เรื่องจากกลุ่มอานวยการ
- ไม่มี ๓.๖ เรื่องจากกลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๖.๑ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เรื่องเวรตาม
จุดต่างๆ ทุกระดับชั้น เวรกลางวันครูสุภาพสตรี และเวรกลางคืนครูสุภาพบุรุษ ทางานอย่างเข้มแข็ง
๓.๖.๒ ขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนา และ
เชิญผู้ปกครองมาร่วมในโครงการครอบครัวสุขสันต์ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓.๖.๓ เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าค่าย TO BE NUMBER ONE CAMF รุ่นที่ ๑๘
ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ คน ที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
๓.๖.๔ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือจากคุณครูทุกระดับชั้นกรุณาส่งรายชื่อนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่หัวหน้าระดับชั้น เพื่อรวบรวมส่งกิจการนักเรียนพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ
๕.๑ ขอบคุณคุณครูจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา บริจาคเงินสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งขามแก่นนคร จานวนเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕.๒ ขอบคุณ MS. Kim Yejin กรรมการผู้จัดการบริษัท เยซูต้ามอเตอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
และบริษัทในเครือ เยจินน่า กรุ๊ป มอบทุนสนับสนุนชมรมนาฎศิลป์ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นเงินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนพดล สิงหศรี)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

