
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร 
ผู๎มาประชุม  ๑๔๕ คน 
ผู๎ไมํมาประชุม         ๘ คน   
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. แสดงความยินดีกับนางนภธร  อัครธรสกุล  เนื่องในโอกาสได๎รับรางวัลข๎าราชการพลเรือนดีเดํน  
ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒. แสดงความยินดีกับนางวัลลยา  โคตรนรินทร์  เนื่องในโอกาสสอบได๎ต าแหนํงศึกษานิเทศก์ 
 ๓. แสดงความยินดีกับนายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท์ เนื่องในโอกาสไดย๎๎ายมาปฏิบัติหน๎าที่โรงเรียนขามแกํนนคร 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ นางสาวรวินันท์  ลมงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปรับเกียรติบัตรและน าเสนอผลงานโครงการพัฒนา
ทักษะผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ ระดับประเทศ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรม          
แหํงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุลและนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
 ๑.๒ โรงเรียนได๎จัดห๎องเรียน ๑๐ ห๎อง ดังแนบแผนผังอาคารและห๎องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 ๑.๓ จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  (ID Plan)  มอบให๎ นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  น าตัวอยําง         
ID Plan  ลงบนเว็บไซต์โรงเรียน 
 ๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) 
มอบให๎กลุํมวิชาการสํงรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษาภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการสํง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตํอไป 
 ๑.๕ PLC ให๎ครูมีชั่วโมงในการอบรม PLC อยํางน๎อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี 
 ๑.๖ การแก๎ ๐ ร มส นักเรียน   มอบให๎ครูประจ า วิชาและกลุํมวิชาการด าเนินการแก๎ ๐ ร มส นักเรียน                   
ด๎วยกัลยาณมิตร  ถ๎าแก๎แล๎วนักเรียนไมํผํานให๎ท าหนังสือเชิญผู๎ปกครองเพ่ือท าความเข๎าใจกับผู๎ปกครองตํอไป   
 ๑.๗ ตารางสอนของคร ู ให๎สอดคล๎องกับครูที่มีความประสงค์จะขอวิทยฐานะ มอบให๎กลุํมวิชาการด าเนินการ       
ให๎เรียบร๎อย  และให๎ครูที่เปลี่ยนกลุํมงาน งาน ให๎มอบหมายงานให๎เรียบร๎อยภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให๎
หัวหน๎างานรายงานผู๎บริหารสถานศึกษาทราบ 
 ๑.๘ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑.๘.๑ การสอนปรับพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหวํางวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑.๘.๒ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ในระหวํางวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี 
 
 



 
๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแกํนนคร ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห๎องประชุมรํมมะขาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ              
พระชนมพรรษา อาคาร ๕ ซ่ึงได๎ลงเว็บไซตโ์รงเรียนขามแกํนนคร เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  มติที่ประชุม  
-รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ การยกผลสัมฤทธิ์การเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนไมํมีการติว O-NET มอบให๎หัวหน๎า
กลุํมสาระการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เสนอแผนการติวนักเรียนตํอผู๎บริหารสถานศึกษาพิจารณาเป็น
รายๆ ไป 
 ๓.๑.๒ การนิเทศการเรียนการสอน  ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีการออกนิเทศการสอน 
ผู๎อ านวยการมอบให๎งานนิเทศการเรียนการสอน ออกแบบวางแผนการนิเทศเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาทราบ 
  ๓.๑.๓ การวางแผนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ ให๎เริ่มด าเนินการโดยใช๎
เกณฑ์พิจารณาผลงานที่ผํานมา  และขอความรํวมมือคุณครูทุกทํานเตรียมนักเรียนและฝึกซ๎อมอยํางเข๎มแข็ง 
เพ่ือขามแกํนนคร 
 ๓.๑.๔ การแตํงตั้งครูผู๎สอนลงปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   ผู๎อ านวยการมอบให๎คุณครูสุภาณี    
คงกระโทก  หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเสนอรายละเอียดมาเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑.๕ กิจกรรมชุมนุม แตํละชุมนุมให๎เสนอโครงการในแตํละชุมนุมเพ่ือพิจารณาแตํละชุมนุม 
 ๓.๑.๖ หลักสูตรใหมํ ๒๕๖๑  มอบให๎กลุํมวิชาการด าเนินการให๎เรียบร๎อยเพื่อให๎ทันสํงส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๓.๑.๗ การเลื่อนชั้นเรียน  มีรายละเอียดคือ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน  ๒๘๖  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๒๘๖  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จ านวน  ๒๔๓  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๒๘๖  คน 
ข๎อมูลยังไมํนิ่งอยูํในระหวํางด าเนินการ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑ งานการเงิน 
  ๑) ทบทวนเรื่องการตั้งเบิกเงินทุกวันพฤหัสบดี   ให๎คุณครูที่รับผิดชอบแตํละกลุํมงาน งาน         
กลุํมสาระการเรียนรู๎  ด าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจํายเงิน 
  ๒) ขอความรํวมมือล๎างหนี้ตามระเบียบ  เพ่ือการเงินจะได๎ท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 
 ๓) เงินเดือนยังรับเงินเดือนเดิมรอรับตกเบิกประมาณสิ้น พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 ๓.๒.๒ งานพัสดุ  
  ๑) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง ถ๎ามีในโครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎ด าเนินการ ดังนี้ 
   -  เขียนเสนอบันทึกขอจัดซื้อจัดจ๎าง ตามแบบฟอร์มที่งานพัสดุหรือในเว็บไซต์โรงเรียน 
   -  สํงแผนงานและโครงการตรวจสอบงบประมาณ ลงเลขรหัสโครงการ 
   -  ตรวจสอบโครงการที่ผํานการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างฯ ที่แฟ้มกลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎
   -  ด าเนินการยืมเงินที่ห๎องการเงินที่ผํานการอนุมัติจากผู๎บริหารสถานศึกษาเรียบร๎อย 



 
๓ 

   -  การล๎างหนี้เงินยืม ให๎สํงงานพัสดุตรวจสอบความถูกต๎องกํอนทุกครั้ง 
  ๒) โครงการงบกลาง หรือกรณีไมํมีในโครงการ ให๎ด าเนินการดังนี้ 
   -  บันทึกข๎อความขออนุญาตด าเนินการ พร๎อมรายละเอียดที่จะซ้ือหรือจ๎าง เสนอผู๎บริหาร
สถานศึกษา โดยผํานรองผู๎อ านวยการกลุํมแผนงานและงบประมาณ ทุกครั้ง 
หมายเหตุ การแตํงตั้งคณะกรรมการ/ผู๎ตรวจรับพัสดุ 
 -  จ านวนเงินที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎างไมํเกิน 10,000 บาท มีผู๎ตรวจรับพัสดุ 1 คน 
 -  จ านวนเงินที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎างเกิน 10,000 บาท มีผู๎ตรวจรับพัสดุ 3 คน  
   ๓) ให๎กลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎/งานตํางๆ ส ารวจความต๎องการวัสดุ ตามแบบฟอร์มส ารวจที่
งานพัสดุ สํงภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่งานพัสดุ 
   ๔) หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และคณะกรรมการตรวจรับแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ตรวจรับ
หนังสือในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห๎องพัสดุ  
  ๓.๒.๓ งานบุคลากร 
 ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เชิญชวนให๎ครูและบุคลากรโรงเรียนใน
สังกัด แตํงกายด๎วยผ๎าไหมหรือผ๎าพื้นเมืองเป็นประจ าทุกวันศุกร์ 
 ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎จัดท า application OBECLINE ๒๐๑๘  
เพ่ือเป็นชํองทางในการสื่อสารระหวํางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และครูบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จึงขอเชิญชวนให๎ครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด สมัคร
เป็นสมาชิก ID : obecline2018 หรือสแกน OR Code ที่สํงมา (ติดไว๎ที่หน๎าห๎องแผนงานและงบประมาณ) 
 ๓) การจํายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากวําสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะจัดพิธีมอบยังไมํก าหนดวัน เวลา สถานที่ ให๎ผู๎ที่
ได๎รับจัดสรรกรอกข๎อมูลในแบบตอบรับการเข๎ารํวม ได๎ท่ีงานบุคลากร (ครูสุรีรัตน์) และน าสํงภายในวันอังคารที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และต๎องน าสํงคืนเหรียญชั้นตราเครื่องราชฯ ที่ทํานได๎รับมาแล๎ว หากไมํสํงคืนต๎องชดใช๎
เป็นจ านวนเงิน ตามท่ีติดประกาศไว๎ที่หน๎าห๎องแผนงานและงบประมาณ ผู๎ที่รับการจัดสรรเครื่องราชฯ ในครั้งนี้ 
มีจ านวน ๖ คน คือ 
   ๑. นายน าพล พงศ์พัสนันท์ ต าแหนํง  ครู ชั้น ร.จ.พ 
   ๒. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ต าแหนํง  ครู ชั้น ร.จ.พ  
   ๓. นายอดิเรก สารีพิมพ์ ต าแหนํง  ครู ชั้น ร.จ.พ 
   ๔. นายพิพัฒน์พงศ์   บุญอนันต์ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ชั้น ท.ช. 
   ๕. นายวีระพล   จันทร์ศิลา   ต าแหนํง  ครู   ชั้น ท.ช. 
   ๖. นางเทพบังอร   บึงมุม   ต าแหนํง  ครู   ชั้น ท.ช. 
   ๗. นางพูลสุข   พรหมโว   ต าแหนํง  ครู   ชั้น ท.ช. 
   ๘. นางสาวนภัสรพี   แสนโคตร   ต าแหนํง  ครู   ชั้น ท.ม. 
   ๙. นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์     ต าแหนํง  ครู    ชั้น ต.ม. 
  ๔) หลักเกณฑ์และวิธีการในกา รให๎มีหรือเลื่ อนวิทยฐานะช านาญการ /ช านาญการพิเศษ   และ  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ สายงานการสอน และการจัดท า Logbook จะขอความ
อนุเคราะห์ให๎งาน ICT ขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน ให๎ผู๎สนใจศึกษา 
  ๕. การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู จากบริษัทตํ างๆ  ที่สํงเข๎ามาประชา สัมพันธ์คุณครูที่สนใจ       
งานบุคลากรจะปิดประกาศไว๎ที่ห๎องแผนงานและงบประมาณ เชิญศึกษารายละเอียดได๎ 



 
๔ 

  ๖. แจ๎งจ านวนบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๑ ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
   ๖.๑ ฝ่ายบริหาร จ านวน   ๕ คน 
   ๖.๒ ข๎าราชการครู จ านวน ๙๗ คน 
   ๖.๓ ครูอัตราจ๎าง จ านวน  ๑๑ คน 
   ๖.๔ ลูกจ๎างประจ า จ านวน   ๗ คน 
   ๖.๕ ลูกจ๎างชั่วคราว จ านวน   ๙ คน 
   ๖.๖ ยามรักษาการณ์ จ านวน   ๓ คน 
    รวมทั้งสิ้น  ๑๓๒ คน 

 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๓.๑ งานพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  ขอความเห็นจากมติที่ประชุมเรื่อง เสริมสร๎างวินัยใสํใจจัดการขยะที่
ต๎นทาง โดยใช๎มาตรการ ๔ ห๎าม ๓ ต๎อง ๒ ใช๎ ดังนี้ 
   - ๔ ห้าม  ๑. ห๎ามน าเข๎า : ห๎ามน าบรรจุภัณฑ์กํอขยะเข๎ามาในโรงเรียน ๒. ห๎ามออก : ห๎ามน า
อาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร ๓. ห๎ามน าขึ้น : ห๎ามน าอาหาร- เครื่องดื่มข้ึนบนอาคาร  ๔. ห๎ามใช๎: ห๎ามใช๎
โฟม-พลาสติก บรรจุอาหารเพื่อจ าหนําย 
   - ๓ ต้อง ๑. ต๎องแยก: ต๎องแยกขยะปุ๋ยอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมัก ๑๐๐% ๒. ต๎องลด: ต๎องลดบรรจุ
ภัณฑ์กํอเกิดขยะ ๓. ต๎องรีไซเคิล: คัดแยกขยะเข๎าสูํกระบวนการรีไซเคิล 
   - ๒ ใช้ ๑. ใช๎วัสดุธรรมชาต ิ๒. ใช๎อยํางประหยัด 
โดยมีกระบวนการสร้างวินัยคือ 
 ๑. ปลูกฝังเสริมสร๎างวินัยในตนเองอยํางเครํงครัด 
 ๒. สร๎างความตระหนักมีส านึกขึ้นในจิตใจ 
 ๓. ฝึกหัดพัฒนานิสัยไมํเห็นแกํตัว 
มติในท่ีประชุม – เห็นด๎วย- 
  ๓.๓.๒ สรุปรายรับ - รายจําย กิจกรรมคนรักขามแกํน ดังรายละเอียดแนบ 
  ๓.๓.๓ กิจกรรมเขตนํามอง   ขอความรํวมมือคุณครูทุกทําน ก ากับ ติดตา ม การท าความสะอาดของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยูํ ดังรายละเอียดแนบ 
  ๓.๓.๔ งานน้ าดื่มขามแกํนนคร ได๎ด าเนินการล๎างถังน้ าปีละ ๒ ครั้ง 

 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓.๔.๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรียน   ขอความรํวมมือคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ รํวมกิจกรรมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
  ๓.๔.๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และมี
การท า MOU ในโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลสูํความเป็นเลิศโรงเรียนขามแกํนนคร ระหวํางโรงเรียนขามแกํน
นคร กับศูนย์ฝึกฟุตบอลวุฒิญา อะคาเดม่ี กับสโมสรกระบี่ เอฟซี ณ หอประชุมโรงเรยีนขามแกํนนคร วันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, และ ๖ ณ โดมอเนกประสงค์
โรงเรยีนขามแกํนนคร 
  ๓.๔.๓ วันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณครทุูกคนออกเยี่ยมบ๎านนักเรยีน 
 



 
๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
-ไมํมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ ขอบคุณกลุํมวิชาการ และครผูู๎สอนเรยีนปรบัพ้ืนฐานนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ และ ๔ 
กิจกรรมด าเนินไปด๎วยความเรียบรอ๎ย 
 ๕.๒ คุณครเูวียงชัย  อติรตันวงษ์  และคุณครสูังวาลย์  อติรตันวงษ์  ได๎เผยแพรํเอกสารเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะตาม ว 21/2560 ให๎กับบุคลากรโรงเรียนขามแกํนนคร ได๎ทราบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตามเกณฑ์ใหมํ ดังรายละเอียดแนบ  และได๎เผยแพรบํนเว็บไซต์โรงเรยีนขามแกํนนคร 

ปิดการประชุม ๑๗.๔๕ น. 
 
   
  ลงชื่อ                               ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ)์ 
                                                   หัวหน๎างานสารบรรณ 

 ลงชื่อ                                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหนํง  รองผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 
 
                                           ลงชื่อ                          ผู๎บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร 
 
 
 
 
 
  


