
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

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

 
ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๓๓ คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๖ คน 
 ๑.  นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
 ๒.  นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์   
 ๓.  นางวิภาดา จอมทอง  
 ๔.  นางเพลินพิศ นามวาด      
 ๕.  นายประยงค์ สิงหาด 
 ๖.  นายนิพนธ ์ สิงห์สมาน  
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๑.  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  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.)   
      และช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   (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 ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   (ท.ม.) 
  ๑.๙  นางปริยากร   ศรีวงษา  ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   (ท.ม.) 
  ๑.๑๐  นางสาวนภัสรพี   แสนโคตร   ช้ันตริตราภรณ์มงกุฎไทย   (ต.ม.) 
 ๒.  แสดงความยินดีกับนายนิกร  สีกวนชา  ได้เล่ือนวิทยฐานะจาก ครู คศ.๑  เป็นวิทยฐานะ  ครูช านาญการ  (คศ.๒)   
 ๓.  มอบเกียรติบัตรขอบคุณ  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา บริจาคเงินสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งขามแก่นนคร  
จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท   
 ๔.  แสดงความยินดีกับคุณครูท่ีท าข้อสอบข้อเขียนได้คะแนน ๕๐ – ๖๐  คะแนน  จากข้อสอบท้ังหมด 
๖๐ ข้อ  รวม  ๘๙  คน  ในโครงการ Easy English Moving To ASEAN  และได้คัดเลือก The Outstanding 
Excellent Participant Award   ผลปรากฏว่า  ผู้มีความโดดเด่นทางทักษะด้านการฟังพูด  จ านวน  ๑๓  คน  ดังนี ้
  ๔.๑  นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล 
  ๔.๒  นายไกรเพชร เจริญศิริ 
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  ๔.๓  นายอดิเทพ พลบ ารุง 
  ๔.๔  นายสินธุวา โสภะสุนทร 
  ๔.๕  นางสาวมานิดา   อินทรแพทย์ 
  ๔.๖  นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล 
  ๔.๗  นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ 
  ๔.๘  นางพูนศรี นิยมศาสตร์ 
  ๔.๙  นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง 
  ๔.๑๐  นางสุภาพร พิศฐาน 
  ๔.๑๑  นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ ่
  ๔.๑๒  นางกัญญาพร จันทรโสภณ 
  ๔.๑๓  นายอนุสรณ์ ปินใจยศ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ผู้อ านวยการแสดงความยินดีกับข้าราชการครูท่ีได้รับรางวัลต่างๆ  และให้รักษาความดีไว้ตลอดไป
 ๑.๒  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๐   มีจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มี 6 ด้าน  คือ 
  ๑.๒.๑  ครู  เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ัน  สอนไม่ตรงเอก  ภาระงานเยอะ  ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมี
แนวทางด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท, ทุนครูระดับอุดมศึกษา, ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู), มหาวิทยาลัย
พี่เล้ียง, พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน, ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ, ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 
  ๑.๒.๒  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า 
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, STEM Education, กระบวนการ BBL, 
ทวิศึกษา, การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต้น 
  ๑.๒.๓  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เพื่อการผลิตพัฒนาก าลังคน  และงานวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของ
ประเทศ, ยกระดับมาตรฐานฝีมือ, แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยท่ีไม่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา , ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, 
อาชีวศึกษาสู่สากล, ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู, อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ, ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน, 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  ๑.๒.๔  การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการประเมินครู, การศึกษาต่อใน
แต่ละระดับ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน, ก าหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา, การทดสอบผ่าน/ซ้ าช้ัน ป.6 ม.3 ม.6, พัฒนา
แบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ, สร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/ประกันคุณภาพ  เป็นต้น 
  ๑.๒.๕  ICT เพื่อการศึกษา  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการ
จัดการเนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV 
เป็นต้น 
  ๑.๒.๖  การบริหารจัดการ  เพื่อให้มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีมีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
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งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นท่ี 
 ๑.๓  แสดงความยินดีกับครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน 
STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันท่ี  ๙ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
จังหวัดอุบลราชธานี   
  ๑.๓.๒  นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขัน 
STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระหว่างวันท่ี  ๙ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
จังหวัดอุบลราชธานี   
  ๑.๓.๓  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ๑.๓.๔  นายนิกร  สีกวนชา  ได้รับรางวัล บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  สาขา  
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๕๙ ในวันท่ี  ๑๕  
กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๓.๕  นายนิกร  สีกวนชา  และ  นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ ๓  ในการประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีท่ี ๑๐  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหว่างวันท่ี  ๑๖ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศ
ในระดับประเทศ  ในระหว่างวันท่ี  ๒๐ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี
  ๑.๓.๖  นายสิทธา  กล้าหาญ  นายณรงค์  ท่วมไธสง  นายกฤษฎา  ชาเนตร  และนายณัฐพล เกยสุวรรณ์  
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชนะเลิศกลุ่มท่ี ๔  ในวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันรอบ ๑๖ ทีมสุดท้าย  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลจ านวน ๙  คน  ไปฝึกทักษะฟุตบอลท่ี  เลสเตอร์  
อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ  และได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระยะเวลา ๒ ปีครึ่ง  ใน
ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต   
  ๑.๓.๗  นายนิกร  สีกวนชา  ได้เล่ือนวิทยฐานะจาก ครู คศ.๑  เป็นวิทยฐานะ  ครูช านาญการ  (คศ.๒)   ต้ังแต่
วันท่ี  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 ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.) 
นางนงเยาว์  พรหมทอง  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  และช้ันทวีติยาภรณ์ 
ช้างเผือก  (ท.ช.)  นางปริยากร  ศรีวงษา  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.) 
และ  นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ช้ันตริตราภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) 
  ๑.๓.๙  นางวิไลลักษณ์   ชูสกุล    นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นายอดิเทพ  พลบ ารุง  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  ในวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอาคาร 



 
๔ 

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๔  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
    ๑.๔.๑  เด็กชายพีระณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม   
และ  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน STEM 
contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันท่ี  ๙ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
จังหวัดอุบลราชธานี   
  ๑.๔.๒  นายเจษฎา  สาตุ่น  นายศราวุธ  ด ามินเศก  และ  นายอธิการ  นาไชยธง  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขัน STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในระหว่างวันท่ี  ๙ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี   
  ๑.๔.๓  นางสาวดวงฤทัย  หลักค า  เด็กหญิงศธิตา  ทองยศ  และ เด็กหญิงกัญญภัค  นุ่มไทย  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  ๑.๔.๔  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔  ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเด่น  สาขา  ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๕๙ ใน
วันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๔.๕  นายชินาธิป  ชาติพุดซา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖  ได้รับรางวัล  เด็กและเยาวชน
ดีเด่น  สาขา  พัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ศาลาประชาคม  
จังหวัดขอนแก่น 
  ๑.๔.๖  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  และ
เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ ๓  ในการ
ประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีท่ี ๑๐  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหว่างวันท่ี  ๑๖ – 
๑๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  และได้เป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  ในระหว่างวันท่ี  ๒๐ – ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี 
  ๑.๔.๗  นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘  ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน  
เป็นเงินจ านวน  ๒,๘๐๐  บาท  จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 
  ๑.๔.๘  เด็กชายปุณวัต  ปาปัญนะ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ ได้รับทุนการศึกษาจ านวน  
๘,๐๐๐  บาท  จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบแรก) 
 ๑.๕  ขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๕.๑  กิจกรรม “รวมพลคนขอนแก่นร่วมออกเสียงประชามติ” ในวันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  บริเวณ
สนามหน้าศาลากลาง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๕.๒  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
ในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๕.๓  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียน
ขามแก่นนคร 



 
๕ 

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



 
๖ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมและเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 
 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕   
ได้ลง Website  โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว  
 มติในท่ีประชุม  - รับรอง – 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏบิัติ 
     ๓.๑ เร่ืองจากผู้อ านวยการ 
  ๓.๑.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร  (ชุดใหม่)   อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

 ๓.๑.๒  การแต่งต้ังคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง  ครู  โรงเรียนขามแก่นนคร  อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๓.๑.๓ ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร  ด าเนินการเรียบร้อยและติดท่ีห้องประชุม ๒  อาคาร ๕ 
 ๓.๑.๔  โฉนดท่ีดินโรงเรียนขามแก่นนคร  อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๓.๑.๕ การปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนขามแก่นนคร  ในรอบภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๓.๑.๖  การร้องเรียนจากผู้ปกครอง  ฝากให้คุณครูพูดจาให้ไพเราะกับนักเรียน 
 ๓.๑.๗  การลาออกของนักเรียน  นักเรียนต้องมีท่ีเรียนใหม่ถึงอนุญาตให้ลาออกได้ 
 ๓.๑.๘  ประชาสัมพันธ์  ได้ปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ 
ภายในโรงเรียน 
  ๓.๑.๙ พนักงานราชการ  และครูอัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕  แจ้งว่าจะมีแนวปฏิบัติในการจ้างครูอัตราจ้างใหม ่ และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

     ๓.๒  เร่ืองจากกลุ่มวิชาการ 
 ๓.๒.๑  กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี ๖๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
ระดับเขตพื้นท่ี  โรงเรียนขามแก่นนคร  เป็นศูนย์แข่งขันของกิจกรรมพฒันาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   
 ๓.๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ก าหนดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ในวันท่ี ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนรายละเอียดดังแนบ 
 ๓.๒.๓  ปฏิทินงานวิชาการ  ดังรายละเอียดแนบ  เพิ่มเติมในท่ีประชุมประธานคณะสีจะมีการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน ในระหว่างวันท่ี  ๒๑ – ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  และการเก็บเงินนักเรียนค่าเส้ือและค่าอาหาร
นักเรียนในท่ีประชุมมีมติเก็บนักเรียนคนละ ๑๒๐  บาท      

   ๓.๓ เร่ืองจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ   
 ๓.๓.๑  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ของภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอความ
อนุเคราะห์เจ้าของงาน โครงการ ท่ีด าเนินการตามแผนปฏิบัติการไปแล้วนั้น ได้สรุปการด าเนินงานตามกิจกรรม / 
โครงการนั้นๆ เพื่อจะได้น าข้อแก้ไขปรับปรุงไปวางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการของปีต่อไป 
 ๓.๓.๒  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเก็บครั้งเดียวตลอดปี ขณะนี้มีรายได้จาก
การช าระของนักเรียน  จ านวนร้อยละ ๗๖ ของนักเรียนท้ังหมด 
 ๓.๓.๓  จากการจัดงานมุทิตาจิต ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมื่อ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน ๑๐๔,๗๔๕ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) ได้รับการ



 
๗ 

สนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คุณครู จ านวน ๓๐,๔๐๐ บาท และเงินสมทบจากทางโรงเรียนจ านวน ๗๔,๓๔๕ บาท 
 ๓.๓.๔  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (๗๐%) โรงเรียนขามแก่นนคร รับรายการจัดสรรประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การ
เรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวม ๓,๒๙๕,๗๑๕ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในรอบครึ่งปีหลัง 
 ๓.๓.๕  เอกสารประกอบการเรียน หรือหนังสือเรียน เนื่องจากงบประมาณจัดซื้อต่อปีและงานพัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมไปแล้ว หากคุณครูจะท าเอกสารใบความรู้ ใบงาน สามารถจัดท าได้โดยจะใช้งบกลาง
ในการจัดซื้อกระดาษโรเนียว ขอความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตรวจสอบและรายงานผ่านวิชาการ  
ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะด าเนินจัดซื้อเฉพาะรายวิชาพื้นฐานเป็นอันดับแรกก่อน 
 ๓.๓.๖  งานพัสดุ ก าลังด าเนินการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจะด าเนินการจ าหน่ายเนื่องจาก
เส่ือมสภาพตามเวลาการใช้งาน และมีการเส่ือมราคาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ีพัสดุกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส ารวจ
รายงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 ๓.๔ เร่ืองจากกลุ่มบุคลากร 
  ๓.๔.๑  อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝ่าย
บริหาร จ านวน ๔ คน   ข้าราชการครู จ านวน ๑๑๐ คน ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑๔ คน ลูกจ้างประจ า ๘ คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๑๐ คน ยามรักษาการณ์ ๔ คน รวมทั้งส้ิน ๑๕๐ คน 
  ๓.๔.๒  ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน คือ นายจิตติพัฒน์  ยุระหาร และนางสาวอาภาศิริ  รติเมธากุล 
ได้ยื่นขอลาออก ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้งานบุคคลได้ติดต่อประสานไปยังผู้ท่ีเคยมาสอบเมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะเรียกทดแทนจ านวน ๑ อัตรา 

 ๓.๕  เร่ืองจากกลุ่มอ านวยการ 
- ไม่มี - 

 ๓.๖  เร่ืองจากกลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๖.๑  ขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เรื่องเวรตาม
จุดต่างๆ  ทุกระดับช้ัน  เวรกลางวันครูสุภาพสตรี  และเวรกลางคืนครูสุภาพบุรุษ  ท างานอย่างเข้มแข็ง 
  ๓.๖.๒  ขอบคุณคุณครูท่ีปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้จัดอบรมนักเรียนแกนน า  และ
เชิญผู้ปกครองมาร่วมในโครงการครอบครัวสุขสันต์  ในวันท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
  ๓.๖.๓  เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าค่าย TO BE NUMBER ONE  CAMF  รุ่นท่ี ๑๘  
ในระหว่างวนัท่ี  ๑๖ – ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  คน  ท่ี  เดอะไพน์  รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี  
  ๓.๖.๔  วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ขอความร่วมมือจากคุณครูทุกระดับช้ันกรุณาส่งรายช่ือนักเรียน
กลุ่มเส่ียงท่ีหัวหน้าระดับช้ัน  เพื่อรวบรวมส่งกิจการนักเรียนพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี – 

 



 
๘ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่น ๆ 
 ๕.๑  ขอบคุณคุณครูจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  บริจาคเงินสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งขามแก่นนคร  จ านวนเงิน  
๒๐,๐๐๐  บาท  ในวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 ๕.๒  ขอบคุณ MS. Kim Yejin  กรรมการผู้จัดการบริษัท เยซูต้ามอเตอร์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
และบริษัทในเครือ เยจินน่า กรุ๊ป  มอบทุนสนับสนุนชมรมนาฎศิลป์  โรงเรียนขามแก่นนคร  เป็นเงินจ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                           (นายนพดล   สิงหศรี) 
              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
   

                                                    ลงช่ือ                           ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
                                   


