
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม   ๘๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๑๕ คน   
เปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และในโอกาสสอบผู้บริหารสถานศึกษาได้อันดับที่ ๑ 
  ๒. นางสังวาลย์  อติรัตน์วงษ์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒                    
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  ๓. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  ได้รับ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒            
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๔. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒             
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๕. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประจ าปี ๒๕๕๙  สาขาป้องกัน  และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม   
  ๖. นางนภธ ร  อัครธรสกุล ได้รับรางวัล  MOE AWARDS ประจ าปี ๒๕๕๙  สาขาอนุรักษ์มรดก      
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม   

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการกาญจนา ทวนวิเศษกุล และรองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ 
ที่สอบผู้บริหารได้อันดับที่ ๑ และ ๑๓ ตามล าดับ 
 ๑.๒ นายจักราวุธ  สอนโกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ สอบได้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ต่อเรียกบรรจุ  
 ๑.๓ ดร.สุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย ย้ายมาด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๑.๔ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นศูนย์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเลือกตั้ง ๑ สัปดาห์ ฝากให้
คุณครูและบุคลากรโรงเรียน อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเป็นกลางในการ
เลือกตั้ง 
 ๑.๕ ผู้อ านวยการแจ้งสถานะโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ ดังรายละเอียด 



 
๒ 

 ๑.๖ ผู้อ านวยการฝากให้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ ให้ครูที่รับผิดชอบห้องต่าง ๆ เขียน
โครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางเรียนให้กับผู้เรียน 
 ๑.๗ การติด ๐ ร มส ผู้อ านวยการฝากให้คุณครูดูแลนักเรียน ศึกษาเป็นรายกรณี ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมี
นักเรียนทั้งหมด ๑.๕๘๕ คน  
 ๑.๘ ให้กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งภายในวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ที่งานแผนงานและโครงการ 
 ๑.๙ มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไปคุยกับบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ท่าน ในการท าโครงการเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 ๑.๑๐ การลงงานปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  มอบให้งาน สารบรรณแจกแบบฟอร์มเพ่ือให้
บุคลากรลงงาน และจะน ามาพิจารณาในฝ่ายบริหารถึงความเหมาะสม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ๑.๑๑ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑.๑๑.๑ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๑.๑๑.๒ นางสังวาลย์  อติรัตน์วงษ์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒         
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  ๑.๑๑.๓ นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  ได้รับ รางวั ลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒     
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๑.๑๑.๔ นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒         
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๑.๑๑.๕ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประจ าปี ๒๕๕๙  สาขาป้องกัน  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม   
  ๑.๑๑.๖ นางนภธร  อัครธรสกุล ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประจ าปี ๒๕๕๙  สาขาอนุรักษ์มรดก  
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม   
 ๑.๑๒ ขอบคุณข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี ้
  ๑.๑๒.๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมกีฬาประเพ ณีขามแก่น - สาธิตฯ มอดินแดง  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
  ๑.๑๒.๒ วันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒ การจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๑๒.๓ วันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์  
หลักสูตร ๓ สาระ” ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๑๒.๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ การทดสอบ Pre-O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๑๒.๕ การวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๑.๑๒.๖ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยกรมทหารม้าที่ ๖ ครบรอบปีที ่๓๖      
ณ กองบังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
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  ๑.๑๒.๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก  ประจ าปี  ๒๕๖๒      
ณ  อนุสาวรีย์แห่งความเสียสละ  หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าที่  ๖ ค่ายศรีพัชรินทร  จังหวัดขอนแก่น  
  ๑.๑๒.๘ วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ณ เขื่อนจุฬาภรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๓ มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  ซ่ึงได้ลงเว็บไซต์โรงเรียน  
ขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
 ๓.๑.๑ วันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบ GAT - PAT  
 ๓.๑.๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ 
 ๓.๑.๓ วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบ O-NET 
 ๓.๑.๔ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบ ๙ วิชาสามัญ 
 ๓.๑.๕ การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  ดังนี ้
   -  วันที่ ๑๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
   -  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔, และ ๕   
  ๓.๑.๖ วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจ ฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖   
  ๓.๑.๗ สรุปงาน Open House วันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
   ๑) โรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๘ โรงเรียน 
   ๒) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๓๘๔ คน 
   ๓) จ านวนครูที่พานักเรียนเข้าร่วมงาน ๔๐ คน 
   ๔) ทีมฟุตบอล ๗ ทีม 
  ๓.๑.๘ การรับนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
   ม. ๑   -  รับสมัครวันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    - สอบวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
    -  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ ๗  เมษายน  ๒๕๖๒   
    -  มอบตัววันที่ ๘  เมษายน ๒๕๖๒ 
   ม. ๔ -  รับสมัครวันที่ ๒๒ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒ 
    - สอบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    -  ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๒   
    -  มอบตัววันที่ ๙  เมษายน ๒๕๖๒ 
  ๓.๑.๙ การอนุมัติการจบหลักสูตร 
   -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับเอกสารการจบหลักสูตรวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  
   -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับเอกสารการจบหลักสูตรวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
  ๓.๑.๑๐ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   มอบให้คุณครูพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล ตั้งงบประมาณ
ในการประเมิน ก.๑ แนบรายละเอียดเพ่ือพิจารณาต่อไป 



 
๔ 

 ๓.๑.๑๑ ปฏิทินวิชาการ (ดังเอกสารแนบ ) ด าเนินการได้ตามปกติ และผู้อ านวยการแจ้งยอดนักเรียน
ปัจจุบัน มีทั้งหมด ๑,๕๘๕ คน  จ านวน ๔๘ ห้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๑ มีจ านวน ๒๙๔ คน 
  ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๒ มีจ านวน ๒๙๒ คน 
  ๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๓ มีจ านวน ๒๗๕ คน 
  ๔) นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๔ มีจ านวน ๒๑๙ คน 
  ๕) นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๕ มีจ านวน ๒๒๖ คน 
  ๖) นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๖ มีจ านวน ๒๔๕ คน 
และแขวนลอย ๓๔ คน  

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
  ๓.๒.๑ การล้างใบยืม ให้ด าเนินการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ๓.๒.๒ ให้กลุ่มงาน และกลุ่มสาระก ารเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งโครงการพร้อมรายละเอียด         
ที่งานแผนงานและโครงการ  ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นอย่างช้าเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๓.๒.๓ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส ารวจรายการซื้อหนังสือเรียนของแต่ระดับชั้น    
ส่งงานพัสดุ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  ๓.๒.๔ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายชื่อครูจ านวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่งานพัสดุ  
  ๓.๒.๕ แจ้งไปยังคุณครูที่ขอเลขโครงการเรียบร้อยแ ล้ว ให้มา ติดตาม และ ตรวจสอบว่าผลการ
พิจารณาจากผู้อ านวยการเป็นอย่างไรได้ท่ีงานพัสดุ 
  ๓.๒.๖ การรายงานโครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบรายงานโครงการภายใน 
๑๕ วัน และให้ส่งรายงานโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่งาน
แผนงานและโครงการ  
  ๓.๒.๗ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ผู้อ านวยการจะไปดูแลในวันที่อังคาร และวันพฤหัสบดี 
เนื่องจากรองผู้อ านวยการกลุ่มแผนและงบประมาณสอบผู้บริหารได้ รอรองผู้อ านวยการมาย้ายมาแทน 

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๓.๑ ผู้อ านวยการ มอบให้งานอาคารสถานที่ ตรวจสอบกล้ องวงจรปิดในโรงเรียนเนื่องจาก ช ารุด
หลายตัว 
 ๓.๓.๒ ขยะเป็นวาระแห่งชาติ ฝากให้บุคลากรในโรงเรียนไปคิดช่วยกันว่าจะมีวิธีการด าเนินการ
อย่างไรถึงจะให้ขยะในโรงเรียนไม่มี และฝากให้รองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ กับทีมงานปรึกษากัน
จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๔.๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ภาคเช้า
ท าพิธีมอบประกาศนียบัตร เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มปัจฉิมนิเทศ 
  ๓.๔.๒ วันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒ การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ สาธิต  (มอดินแดง )            
- ขามแก่น ครั้งที่ ๓๑  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 



 
๕ 

  ๓.๔.๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ การประกวด IDOL TO BE NUMBER ONE นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย  โรงเรียน กัลยาณวัตร  และ  โรงเรียน
นครขอนแก่น ที่ The Mail จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.๔.๔ วันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สภานักเรียน จ านวน ๖๒ คน อบรมนักเรียนแกนน า ณ ค่ายศรีพัชรินทร  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ขอบคุณคุณครูและบุคลากรโรงเรียน ที่ช่วยกันและให้ก าลังใจในการประเมินผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และ
ครูเชี่ยวชาญ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามล าดับ 

ปิดการประชุม ๑๗.๐๐ น. 
 
   
  ลงชื่อ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อตริัตนวงษ)์ 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 
                                           ลงชื่อ                          ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 
 


