
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๑๒พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕   

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

 
ประธานที่ประชุม  นายโสภณ  มาตราสงคราม   (ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร) 
ผู้มาประชุม  ๑๕๗ คน 
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน 
 ๑ . นางดวงจันทร์ มาค า  ลาป่วย 
 ๒ . นายอดิเทพ  พลบ ารุง  ลาป่วย  
 
เปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. การหาเสียงของผู้สมัคร อ.ค.ก.ศ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เลือกตั้งวันท่ี 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนขามแก่นนคร มีผู้ลงสมัคร ๓ คน  
ได้แก่  
  หมายเลข ๑ นายประเทศ   วิเศษลา 
  หมายเลข ๒ นายมาโนช   ฟั้นฉิม  
  หมายเลข ๓ นายสมาน   มงคลการ  
 ๒. นางสาวขวัญเรือน บุญพรม (น้องไนท์) กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงท่ีมีส่วนท าให้ ชนะเลิศ  
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
  ๓. แสดงความยินดีกับนายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ านวยการ โรงเรียนขามแก่นนครเนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี ๑ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ี ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร   
  ๔. แสดงความยินดีกับนางวเรวรรณ เถ่ือนนาดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เนื่องในโอกาสเข้า
เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี ๑ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ี ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร   
  ๕. น างเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์  รองผู้อ านวยการ  ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประเภทผู้บริหาร  ประจ าปี ๒๕๕๖ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
๑.๑  ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 
 



๒ 
 

  ๑. ๑.๑ นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ านวยการ โรงเรียนขามแก่นนคร เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ัน ๑ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ี ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร   
  ๑.๑.๒ นางวเรวรรณ เถ่ือนนาดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ัน ๑ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ี ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร  
  ๑.๑.๓ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการประกวดโครงการต้นกล้าพลังงานปีท่ี ๙  โครงงานช่ือ “เครื่องให้อากาศ
และโอโซนแบบพอเพียง” เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดต่อระดับประเทศ 
    นักเรียน  ๑. นายเจษฎา  สาตุ่น    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒  
     ๒. นายศราวุธ  ด ามินเศก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒  
     ๓. เด็กหญิงสุดารัตน์   ส่วยนนท์   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
ครูที่ปรึกษา ๑. นายนิกร  สีกวนชา  ๒. นายองอาจ  ประจันตเสน 
  ๑.๑. ๔โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๑ “จันทบูรณ์เกมส์” ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
ณ จังหวัดจันทบุรี ครูผู้ควบคุมทีม นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์  นายสุรพล  ล้อเทียน และนายวีระพล  จันทร์ศิลา  
๑.๒ ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๒.๑ กิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์”  วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ท่ีโรงเรียนขามแก่น
นครและวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ท่ีวัดป่ารัตนมงคล  ผลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
  ๑.๒.๒ การรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ๑.๒.๓ กิจกรรมรดน้ าด าหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ท่ีลานหอพระ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๒.๔  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมและเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 

- ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
- เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
     ๓.๑ เร่ืองจากผู้อ านวยการ (นายโสภณ  มาตราสงคราม) 
 ๓.๑.๑ การศึกษาดูงาน ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
จันทบุรี ดูงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดการแจ้งลงในไลน์กลุ่มโรงเรียนขามแก่นนคร เรียบร้อย
แล้ว ควรเคร่งครัดเรื่องเวลาเพราะไปคณะใหญ่ 
 ๓.๑.๒ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นักเรียนมารับตารางเรียน เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
 ๓.๑.๓  นักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน คุณครูบุญเกิดรายงานว่า ในช่วงปิดเทอมท่ีเรียนปรับพื้นฐาน สอบ
ประเมินผลแล้วนักเรียนสอบผ่านประมาณ ๒๐ % น่าจะเปิดสอนปรับพื้นฐานให้อีก  ผู้อ านวยการให้ประมาณ



๓ 
 

การค่าใช้จ่ายมาน าเสนอ 
 ๓.๑.๔  ขอให้ข้ึนป้ายคัทเอาท์ ข้อความว่า “ ครูขามแก่นนคร สอนดี สอนเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม”  
 ๓.๑.๕  แผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากล ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ี
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากล ผู้อ านวยการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้
คุณครูแก้ไขตามท่ีผู้อ านวยการตรวจให้ เพื่อจะน าไฟล์ท่ีแก้เสร็จแล้วไลท์ลงแผ่นซีดี น าไปเผยแพร่ท่ี มูลนิธิ
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้อ านวยการวิเคราะห์การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นตัวอย่างของ 
นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ประเด็นส าคัญท่ีควรมีในแผนการจัดการเรียนรู้  
  - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องมีไม่เกิน ๓ ข้อ  และต้องมีข้อ อยู่อย่างพอเพียง  
  - ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ควรบอกให้ชัดเจน เช่น ห้องสมุด ICT พระอุดมประชาทรอุปถัมภ์ 
  - ข้อสอบควรถามเกี่ยวกับความพอเพียงด้วย  
  
๓.๒ เร่ืองจากกลุ่มวิชาการ (นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี)   
  ๓.๒.๑  การแจกหนังสือ  สมุดนักเรียน 
   ๑. หนังสือบางส่วนมาแล้ว เก็บไว้ที่ห้องสมุด ให้คุณครูประจ าวิชาเบิกได้เลย  
   ๒. การแจกสมุดนักเรียน  แจกผ่านหัวหน้าระดับ ให้หัวหน้าระดับช้ันเป็นผู้แจกให้ครูประจ าช้ันน าไปแจก
นักเรียนต่อ ในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   ๓. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตกลงกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายหนังสือ บริษัทเดียวมีข้อเสนอให้กับ
โรงเรียน ดังนี ้
       ๓.๑  ส่วนลดพิเศษ  
       ๓.๒  อบรมคุณครูฟรี โดยโรงเรียนเลือกเรื่องอบรมและวิทยากรเอง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
   ๓.๓  ติว O-Net ม.๓ และม.๖ ฟรี 
  ๓.๒.๒  การลงทะเบียนเรียน 
  ให้คุณครูที่ปรึกษาไปรับแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน เช้าวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีห้อง
วิชาการ เพื่อให้นักเรียนทราบว่านักเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างในภาคเรียนนี้ เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย ให้น าส่งคืนห้อง
วิชาการ เพื่อให้ 
 ๓.๒.๓  สรุปยอดจ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเอกสาร
ท่ีแจกให้  
   - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน   ๓๒๙  คน  
   - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔จ านวน  ๒๗๗  คน  
  ๓.๒.๓  แผนผังห้องเรียนแต่ละอาคาร ตามเอกสารที่แจกให้  
  ๓.๒.๔  เสนอปรับปรุงห้องน้ าให้นักเรียนเรียนร่วมเพื่อให้สามารถใช้รถ wheelchair เข้าห้องน้ าเองได้ 
 
๓.๓  กลุ่มกิจการนักเรียน(นายทินกร  ทองดี) 
 ๓.๓.๑ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงท่ีมีส่วนท าให้ นางสาวขวัญเรือน บุญพรม (น้องไนท์) ชนะเลิศ 
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  
 ๓.๓.๒การเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ีเพื่อรักษาผลงานระดับทองปีท่ี ๒
และเตรียมความพร้อมเสนอผลงานระดับเพชรท่ีเมืองทองธานี  ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  



๔ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    
           ๓.๓.๓ การเสนอผลงานตามแผนการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของสถานศึกษา เล่ือนการประเมิน
ไปเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 
 ๓.๓.๔ บทบาทหน้าท่ีของครูที่ปรึกษา 
  ๑. ด้านการปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  ๒. ด้านวิชาการ การเรียนการสอน  
  ๓. ด้านการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว  
  ๔. ด้านกิจกรรมและงานอื่น ๆ  
       - การปรับกิจกรรมหน้าเสาธง  
       - ด้านการแก้ปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์  
       - การลงโทษนักเรียน  
       - เวรยาม  
  ๕. การแต่งกายนักเรียน  
 
 ๓.๔  เร่ืองจากกลุ่มแผนงานงบประมาณและบุคคล(นายนิรันดร์  กระพี้แดง) 
 ๓.๔.๑ คู่มือปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ขอให้คุณครูศึกษาคู่มือปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีงานท่ีเปล่ียนแปลงคือ งานขวัญก าลังใจย้ายมากลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล  
 ๓.๔.๒ การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เย่ียมชมตลาด
น้ าอโยธยา เย่ียมชมพระบรมมหาราชวัง พระต าหนักพระท่ีนั่งวิมานเมฆ  ชมสวนผลไม้ท่ีจังหวัดระยอง รถออก
เวลา ๐๓.๐๐ น.  ขอให้ตรงเวลา    
 ๓.๔.๓  เงินระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา จากการบริจาคของนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ในรอบท่ี ๒  ยอดเงินบริจาคประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ได้น าเงินส่วนนี้มาเป็น
งบประมาณในการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน  
 
 ๓.๕  เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ(นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์) 
  ๓.๕.๑ งานด้านอาคารสถานท่ี  ปรังปรุง ซ่อมแซมสถานท่ี ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ซ่อมระบบไฟฟ้าแต่ละอาคารเรียน 
   ๒) งานปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๑ ก าลังด าเนินการ  
   ๓) ปรับปรุงด้านหลังอาคารศิลปะ ก่อสร้างห้องน้ าอาคารศิลปะ จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น จ านวน ๔๒ ตัว  
   ๔) ปูอิฐตัวหนอน ทางเดินบริเวณหน้าเสาธง  
   ๕)  การท าซุ้มจ าหน่ายน้ าบริษัทซันดิว จ านวน  ๓ ซุ้ม  
   ๖)  การท าทางลาดหน้าอาคาร ๑ ให้รถยนต์สามารถขับผ่านรอบอาคารได้  
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  บริษัท ซันดิว จ ากัด มอบเงินสวัสดิการให้กับโรงเรียน จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนจะ
น ามาเป็นค่าด าเนินในการศึกษาดูงานของคุณครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
         ท่ีประชุม เห็นชอบ  
ระเบียบวาระที่ ๕เร่ือง  อื่น ๆ  
 ๕.๑ ยินดีต้อนรับคุณครูพิเศษสอนภาษาเวียดนามและภาษาจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ทุกท่าน 
  
ปิดประชุมเวลา๑๒.๐๐ น.  

 

(ลงช่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี) 
     ต าแหน่ง  ครู 

 

(ลงช่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานสารบรรณ 

(ลงช่ือ) ผู้บริหารสถานศึกษา 
(นายโสภณ  มาตราสงคราม) 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  
 


