
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

……………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๖๘ คน 
ผู้ไม่มาประชุม       ๑๑ คน   

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน  ๕๙  คน 
สู่รั้วโรงเรียนขามแก่นนคร  ด้วยความยินดียิ่ง 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  แจ้งให้โรงเรียนถือปฏิบัติการน านักเรียนไปนอก
สถานศึกษา  ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ในการขออนุญาตน านักเรียนไปนอกสถานศึกษา  ใหข้ออนุญาตก่อนการเดินทางอย่างน้อย ๑๕ วัน 
  ๑.๑.๒ ไม่ควรน านักเรียนไปนอกสถานศึกษาโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  อ าเภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุรี 
  ๑.๑.๓  กรณีท่ีเป็นการเดินทางในเส้นทางท่ีผ่านหุบเขาลาดชันและคดเค้ียวให้ใช้รถโดยสารช้ันเดียว  
ในการเดินทาง 
  ๑.๑.๔  ไม่ควรเริ่มเดินทางในเวลากลางคืน  เพื่อให้ถึงสถานท่ีทัศนศึกษาในช่วงเช้า 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง  ก าหนดให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
 ๑.๓ การด าเนินงานของพัสดุโรงเรียนและการเงิน  การจัดซื้อจัดจ้างให้พัสดุของโรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ
ตามโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกเสนอผ่านมาตามโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   ยกเว้นกรณี
เร่งด่วน  งานอาคารสถานท่ี  บันทึกผ่านท่านรองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  เพื่อเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  และหนังสือเรียนให้ครูประจ าวิชาท าทะเบียนยืมเรียน 
 ๑.๔ การท างานของรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกกลุ่มงาน  ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๑.๕ ขอบคุณคณะท างานสวนพฤกษศาสตร์  ท่ีด าเนินการด้วยความเข้มแข็งเพื่อองค์กรและขอความร่วมมือกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารเพื่อขับเคล่ือนองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  
 ๑.๖ โรงเรียนขามแก่นนคร  จะเข้ารับการประเมินคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  และจะต้องท ารายงาน
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ส่งภายในวันท่ี ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ขอให้คณะท างานตามค าส่ังขับเคล่ือนการท างานเพื่อให้ได้ส่งภายใน
วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 ๑.๗ ครูท่ีปรึกษาท้ัง ๖ ระดับช้ัน  ให้ท าหน้าท่ีตามบทบาทและหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อนักเรียน 
 ๑.๘ งานครูเวรวันหยุด  หน้าเสาธง  ประตูหน้าและหลัง  มอบให้กลุ่มกิจการออกค าส่ังเพื่อขับเคล่ือนการ
ท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อความชัดเจนในการท างาน  และให้ครูท่ีปรึกษาร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง  เช็คความเรียบร้อย  ส่วนคู่มือนักเรียนจะแจกวันประชุมผู้ปกครอง  
 ๑.๙ พฤติกรรมการพูดกับนักเรียน  ขอความร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรักกับ
นักเรียนเปรียบเสมือนลูกตนเองและมารยาทในการพูดกับนักเรียนให้พูดจาท่ีไพเราะในเชิงบวก  ให้ความ
อบอุ่นกับนักเรียน 
 ๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ไปอยู่ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ  เพื่อ
ขับเคล่ือนการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.๑๑ หัวหน้าระดับทุกระดับช้ันให้ไปนั่งอยู่ท่ีกลุ่มกิจการนักเรียน  เพื่อสะดวกในการขับเคล่ือนงานของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๑.๑๒ การส่ง SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ส่งภายในวันท่ี ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เสนอมาตามขั้นตอน     
 ๑.๑๓ การส่ง ID Plan  ภาคเรียนท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 ๑.๑๔ งานพัฒนาส่ิงแวดล้อม มอบให้ท่านรองพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  ขับเคล่ือนพร้อมคณะท างานเพื่อส่ิงแวดล้อม
โรงเรียนมีสุขอนามัยท่ีดี 
 ๑.๑๕ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑๖  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑.๑๖.๑  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงานดีเด่น
ระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  
เมษายน  ๒๕๖๐  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑๖.๒  นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ได้รับรางวัล MOE AWARDS 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  
ระดับประเทศ   
 ๑.๑๖.๓  นายนิกร  สีกวนชา  ครูท่ีปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับ โล่และ
เกียรติบัตร รางวัลดีเย่ียมโดดเด่น การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่
ของมนุษยชาติ  ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์  จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑๖.๔ นายนิกร  สีกวนชา  เป็นผู้สนับสนุนนายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
และนางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่งจังหวัดขอนแก่น 
จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๑๖.๕  นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ๑.๑๗ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   ๑.๑๗.๑ นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่ง
จังหวัดขอนแก่น จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๑๗.๒ นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่ง
จังหวัดขอนแก่น จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
   ๑.๑๗.๓ นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔  ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัล      
ดีเยี่ยมโดดเด่น การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐  ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 
๓๐ ปีข้างหน้า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑๘ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑.๑๘.๑ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในวันเสาร์ท่ี ๔
มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
  ๑.๑๘.๒ กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ประจ าปี ๒๕๖๐  ณ ลานดอกแก้ว  โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๑๘.๓ กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน  การคุมสอบ  การมอบตัว  เข้าเรียนต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ๑.๑๘.๔ กิจกรรมต้อนรับคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 
ในพระราชาชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารท่ี ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐   
 ๑.๑๘.๕ กิจกรรมอบรมโครงการสัมมนาพิเศษ ประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร (ท้ังองค์กร)  หลักสูตร “เติมใจ เติมสุข สนุกกับทีมและงาน” (Smart OD. For Excellency Program)  
ในระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๑๘.๖ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ในวันศุกร์ท่ี 
๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
อาคาร ๕  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐    
มติท่ีประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ านวนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ มีจ านวน 
๑,๔๓๘ คน ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดแนบ 

  ๓.๑.๒  การจัดห้องเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
  ๑) นักเรียนท่ียังมีผลการเรียน ๐  ร และ  มส.  จะยังไม่มีช่ือในห้องเรียน (แขวนลอยไว้)  นักเรียน
กลุ่มนี้จะต้องสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน (วันท่ี ๑๖ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐)  
หากสามารถแก้ไขผลการเรียนได้หมดก็จะปรากฏในใบรายช่ือและมีสิทธิ์เล่ือนช้ัน 

  ๒) วิชาการได้จัดห้องเรียนใหม่ทุกระดับช้ัน  โดยจัดให้มีห้อง King  ซึ่งเรียงตามเกรดเฉล่ียของ
นักเรียนไว้ ๑ ห้อง  ส่วนห้องท่ีเหลือจะคละกัน 



 
๔ 

  ๓.๑.๓  ตารางสอนของครู ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  การจัดตารางสอนของครูยึดตามเกณฑ์ของ 
กคศ. และเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนคือ  หากมีคาบสอนน้อยจะต้องเพิ่มคาบวิชา IS ซึ่งเฉล่ียแล้วครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีคาบสอน  ดังเอกสารแนบ 
  ๓.๑.๔  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจ านวน ๕๙  คน  
โดยแยกจ านวนคนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังเอกสารแนบ 
  ๓.๑.๕  การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในวันท่ี ๒๐ – ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
แกนน าเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอในวันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐  
อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น      
  ๓.๑.๖ การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA  จะเข้ารับการประเมินคุณภาพ
โรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  และจะต้องท ารายงานส่งภายในวันท่ี ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐   

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑ การส่งเอกสารสวัสดิการรักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร  หนังสือรับรองเงินเดือนต่าง ๆ       
ติดต่อได้ท่ีคุณครูสมหวัง  เสือโคร่ง   
 ๓.๒.๒ นัดหมายบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีพัสดุกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  รับฟังค าช้ีแจงและขั้นตอน
การขอซื้อ/ขอจ้าง  ในวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  
 ๓.๒.๓ ขอความกรุณาคุณครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูล
นักเรียนยากจนก่อนระดับอื่น ๆ  โดยเริ่มออกได้ในสัปดาหแ์รกเปิดภาคเรียน  เนื่องจากจะด าเนินการกรอกข้อมูล
นักเรียนยากจน 

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๓.๑ แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ของโรงเรียนขามแก่นนคร  ดังนี้ 
  ๑) รถยนต์ของโรงเรียนมีไว้ในกิจการของโรงเรียน ครูในโรงเรียนทุกคนมีสิทธิ์จะขอใช้เมื่อเกิด
ความจ าเป็น หากมีเรื่องเร่งด่วนท่ีสุดจะใช้รถยนต์ของโรงเรียน ให้แจ้งหัวหน้างานยานพาหนะ หรือรองผู้อ านวยการ
กลุ่มอ านวยการ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียนโดยตรงและต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   - การขอใช้รถของโรงเรียนควรเป็นการขอไปใช้ในทางราชการท่ีไม่ได้รับจัดสรรค่าพาหนะ 
หรือบริการยานพาหนะอื่นใดจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่น หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น 
   - ผู้ขอใช้บริการรถโรงเรียนต้องประสานงานกับหัวหน้างานยานพาหนะ กลุ่มอ านวยการ 
เขียนค าร้องขอใช้บริการรถโรงเรียนในแบบฟอร์มของงานยานพาหนะ ระบุวัน เวลาท่ีต้องการ และระบุครูผู้ควบคุม
ให้ชัดเจน เพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 
   - หากได้รับอนุญาตแล้ว จะน าขึ้นบอร์ดการขอใช้รถยนต์และแจ้งพนักงานขับรถทราบ 

 ๓.๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานสารบรรณโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  ๒๕๖๐  มีดังนี้ 
  ๑) ให้กลุ่มงานท้ัง  ๔ กลุ่มงาน  ออกเลขท่ีบันทึกข้อความท่ีกลุ่มงานนั้นๆ  ก่อนท่ีจะน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา  ทุกครั้ง 
  ๒) ค าส่ังโรงเรียน  เลขท่ีเกียรติบัตร  หนังสือราชการทุกเรื่องท่ีส่งออกนอกสถานศึกษา  ให้มา
ออกเลขท่ีหนังสือราชการ เกียรติบัตร และค าส่ัง ท่ีงานสารบรรณโรงเรียนขามแก่นนคร เท่านั้น 
  ๓) การขออนุญาตไปราชการของบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร นอกเขตพื้นท่ี  ให้ระบุเนื้อหาใน
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการว่าไปท่ีไหน อย่างไร  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางกี่วัน  การเดินทางใช้



 
๕ 

อะไรเป็นยานพาหนะ  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขับข่ียานพาหนะ  และส าเนาคู่มือทะเบียน
ยานพาหนะ  แนบมาทุกครั้ง  เพื่อสะดวกในการท าหนังสือขออนุญาตไปราชการ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕  ส่วนการขออนุญาตไม่มีหนังสือราชการ  ให้แนบโครงการเรื่องท่ีจะไปราชการ และ
ก าหนดการการเดินทางไปราชการมาด้วยทุกครั้ง    

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๔.๑ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ขอความ
ร่วมมือครูท่ีปรึกษาให้ให้ความร่วมมือในการออกเย่ียมบ้าน 
  ๓.๔.๒  ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
ภาคเช้า  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔  ภาคบ่าย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ๖  วันท่ี ๒๘  พฤษภาคม  
๒๕๖๐  ภาคเช้า  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ๖  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า  จะจัดในวันท่ี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐  จากสมาคมศิษย์เก่าขามแก่นนคร         
เพื่อน ามาสร้างโดมสนามบาสเกตบอล  โดยมีเส้ือจ าหน่ายตัวละ  ๓๕๐  บาท  ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ คุณครูรพิธร  เสนาไชย  ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน   
ท่ีไปร่วมงานท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ท่ีเสียชีวิต  ในวันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐       
 ๕.๒ คุณครูบุญเกิด  ศิริวรรณ  ขอบคุณคณะผู้บริหาร  คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน   
ท่ีไปร่วมแสดงความเสียใจท่ีคุณแม่บุญล้อม  ศิริวรรณ  เสียชีวิต  ในวันท่ี ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
 ๕.๓  คุณครูพรรณมล  ปิ่นทอง ขอบคุณคณะผู้บริหาร  คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน 
ท่ีไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส  ในวันท่ี ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ปิดประชุมเวลา 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 
                                   


