
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องร่มมะขาม 

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

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม    ๑๑๔  คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๒๐  คน   
เปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ๑. ผู้อ านวยการขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสมหวัง  เสือโคร่ง ท่ีสูญเสียคู่สมรส และได้มอบให้             
รองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์ น าคณะไปร่วมงานฌาปนกิจศพในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒         
ณ บ้านจาน ต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๒. คุณครูสมหวัง  เสือโคร่ง ได้มอบปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียน ผู้อ านวยการขอบคุณและมอบให้การเงิน
โรงเรียนเพื่อน าไปใช้เกิดตรงกับวัตถุประสงค์ผู้มอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอให้โรงเรียนด าเนินการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
และจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่  
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชนระดับ
สถานศึกษา ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รายละเอียดจะแจ้งในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      
เขต ๒๕ ต่อไป 
 ๑.๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้โรงเรียนด าเนินการเร่งรัดการพัฒนานักเรียนตาม
ปฏิทินการด าเนินโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยดาวโหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบเข้มได้ท่ี  http://english.obec.go.th  และให้รายงานผลการด าเนินการในรูปไฟน์ CD ต่อส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เมื่อส้ินสุดโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป ผู้อ านวยการมอบให้กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
 ๑.๔ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จัดงานระดับชาติ ตาม ๔ ภูมิภาค พร้อมท้ังก าหนดจัดหวัดท่ีเป็นเจ้าภาพการจัดงานแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 
  - ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันท่ี ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  



 
๒ 

  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
  - ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  -  ภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
ขอให้กลุ่มวิชาการก ากับ ติดตามการส่งกิจกรรมการแข่งขัน ให้ทันตามก าหนดการ และขอเป็นก าลังใจให้ครูผู้
ฝึกสอนทุกกิจกรรม ท าให้ดีท่ีสุด ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับถือว่าเป็นการฝึกผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถท่ีควรส่งเสริม และให้มีทักษะในชีวิต  
 ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดให้ใช้ช่ือการจัดงาน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ” แบ่งการจัดการแข่งขันเป็นลู่ประถมศึกษา มอบหมายให้จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพและลู่ของมัธยมศึกษา มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ศรีสะเกษ – ยโสธร เป็นเจ้าภาพ 
 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และ
คัดเลือกนักเรียนท้ังเด็กปกติและเรียนรวม จากโรงเรียนทุกสังกัดท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ยกเว้น โรงเรียน
ขยายโอกาสท่ีเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ไ ปแข่งในลู่ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มติในท่ีประชุมจัดการแข่งขัน ระหว่างวันท่ี ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และให้จัดการแข่งขันเป็น ๕ กลุ่ม ตามจ านวนของเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ นายยุทธศาสตร์  กงเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ประธานกรรมการ 
  กลุ่มท่ี ๒ นายสวัสด์ิ  แก้วชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ 
  กลุ่มท่ี ๓ นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพล ประธานกรรมการ 
  กลุ่มท่ี ๔ นายสุรเชษฐ  รูปต่ า  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ  
  กลุ่มท่ี ๕ นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการ  
ก าหนดการกลุ่มท่ี ๑ พิธีเปิด วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น 
ก าหนดการกลุ่มท่ี ๒ พิธีเปิด  วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 
ก าหนดการกลุ่มท่ี ๓ วันท่ี ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพล และโรงเรียนพลพิทยาคม ไม่มีพิธีเปิด   
การแข่งขัน   
ก าหนดการกลุ่มท่ี ๔ พิธีเปิด  วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
ก าหนดการกลุ่มท่ี ๕ พิธีเปิด  วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 
ส่วนรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันมีอะไรบ้างดูได้ดังรายละเอียดแนบ 
 ๑.๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ก าหนดการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๒๕ 
เกมส์” ประจ าปี ๒๕๖๒ มีท้ังหมด ๗ ชนิดกีฬา คือ ๑) ฟุตบอล  ๒) วอลเลย์บอล  ๓) เซปักตะกร้อ ๔) ฟุตซอล  
๕) บาสเกตบอล  ๖) เปตอง  ๗) กรีฑา  โดยรอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต : ห้วงระยะเวลาการแข่งขันให้
แต่ละสหวิทยาเขตก าหนดเอง ส าหรับระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขัน ให้สหวิทยาเขต เขตละ ๙,๐๐๐ บาท ให้สหวิทยาเขตสามารถด าเนินการส่งเรื่องเบิกจ่าย
ดังกล่าวได้ท่ี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๑.๖ การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  กรมบัญชีกลางได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ด้วยระบบจ่ายตรง
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้ด าเนินการน าข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวก         



 
๓ 

ในการส่งข้อมูลต่อให้บุคลากรในสังกัด โดยผ่านโปรแกรม E-Money นั้น เนื่องจากมีปัญหาในขั้นตอนการท างาน
บางประการ จึงได้เปล่ียนโปรแกรมในการท างาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 ๑.๗ วันท่ี ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒ มอบให้กลุ่มวิชาการแจ้งหยุดเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานท่ี
แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนาฎศิลป ์และกิจกรรมท้องถิ่น  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ครั้ งท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธท่ี ๓  กรกฎาคม  เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร                     
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียน ขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๖๙         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันท่ี ๓ – ๗ กันยายน  ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้ 
     - โรงเรียนขามแก่นนครเป็นสถานท่ีแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , นาฎศิลป์, กิจกรรมท้องถิ่น 
(เอกสารดังแนบ)  
  - การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระบบจะเปิดช่วง ในระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 - ครูที่ได้รับการประสานให้เป็นกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรมให้แจ้งช่ือท่ีกลุ่มวิชาการ 
 - ให้ครูท่ีจะส่งกิจกรรมเข้าร่วมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ส่งท่ีกลุ่มวิชาการ ภายในวันท่ี ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๓.๑.๒ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก าหนดการเข้าเย่ียมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อ
ขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นท่ี ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ 
สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชนวันอังคารท่ี ๒๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒            
ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร 
   ๓.๑.๓ งานห้องสมุด ได้จัดท าสมุดบันทึกรักการอ่าน โดยมีเอกสารประกอบการอ่าน (อ่านเอาเรื่อง) 
ประจ าทุกวันอังคาร เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องช่วยก ากับ ดูแล 
และตรวจสอบลงลายมือช่ือในแบบบันทึกการอ่าน/เขียน/คิด/วิเคราะห์ นักเรียนในปรึกษาของท่าน และ
รวบรวมส่งงานห้องสมุดเมื่อส้ินภาคเรียน 
 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
  งานการเงินและบัญช ีขอให้คุณครูท่ียังไม่ล้างหนี้ให้ด าเนินการล้างหนี้ภายในส้ินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๓.๓ กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๓.๑ การขอใช้รถโรงเรียนเมื่อเจ้าหน้าท่ีอนุญาตให้รถโรงเรียนเบอร์อะไร และพนักงานงานขับรถ ให้ผู้
ขอให้รถประสานพนักงานขับรถอีกครั้งเพื่อความชัดเจน 
  ๓.๓.๒ การขอใช้หอประชุม ขอให้ผู้ขอได้ตรวจสอบว่าว่างหรือไม่ และประสานแม่บ้านอาคาร ๕ อีกครั้ง 
เพื่อความชัดเจน 
 
 



 
๔ 

 ๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน 
  ผู้อ านวยการฝากให้กลุ่มกิจการนักเรียน ก าชับไม่ให้นักเรียนน าอาหารและเครื่องด่ืมขึ้นไปรับประทาน
บนอาคารเรียน 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ การจัดซื้ออุปกรณ์ชุด Tinker Kit (ทิงเกอร์คิด) ตามบันทึกข้อความสรุปการประชุมระหว่างงานไอซีที
และกลุ่มวิชาการ เพื่อน ามาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณ โดยใช้งบรายได้
สถานศึกษาตามโครงการของงานไอซีที ตามแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ มติในท่ีประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๒ การจัดงานเกษียณครูโรงเรียน ก าหนดจัดในวันท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๒ มติในท่ีประชุม จัดท่ีโดม
อเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๔.๓ ผู้อ านวยการขอความร่วมมือให้คุณครูและบุคลากรโรงเรียนใส่ชุดไทย หรือชุดไทยทุกวันศุกร์ ท่ีประชุม
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจะประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขอรับพระราชทาน
เกียรติบัตร ข้ันท่ี ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต  ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน
ร่วมต้อนรับ  
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น. 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                    หัวหน้างานสารบรรณ 

 ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

  ลงช่ือ                         ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)  
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 


