
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

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

 
ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๖๘ คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๖ คน 
 ๑.  นายสิทธา กล้าหาญ 
 ๒.  นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล   
 ๓.  นางวิคุณ ตันติสุโชติ  
 ๔.  นายสมบูรณ์ ระวิวรรณ      
 ๕.  นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ 
 ๖.  นางสาววิมลสิริ เครือค า  
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๑. แสดงความยินดีกับนางกรุงศรี  เหมพลชม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับเข็มและโล่เชิดชู
เกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ท่ี ๒๙  กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร    
 ๒. แสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ได้เล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ.๓) มีผลต้ังแต่วันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 ๓. ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อ านวยการกฤตกร  เศรษฐโสภณ ท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร   
ในวันศุกร์ท่ี ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ และกล่าวแนะน าตัว 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑ การด าเนินการจัดสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  ได้ก าหนดปฏิทินการจัดสอบ  O-NET  ประจ าปี ๒๕๕๙  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  สอบวันท่ี  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ๑.๑.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สอบวันท่ี  ๔ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ๑.๑.๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สอบวันท่ี  ๑๘ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
และได้ก าหนดปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  เพื่อเข้าสอบ O-NET ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการสอบ O-NET ทางเว็บไซด์ www.niets.or.th ภายในวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม 
๒๕๕๙  และสามารถตรวจสอบรายช่ือโรงเรียนท่ียังไม่มีรายช่ือจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ ได้ทางเว็บไซต์ 
panupong.esdc.go.th ต้ังแต่วันท่ี  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งจะอัพเดทรายวัน 
 ๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเวลาประเมิน ผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ในระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙  เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ซึ่งก าหนดมอบใน



 
๒ 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการส่งใบสมัครและแบบสรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว (สถานศึกษาสีขาว ๑/๑) ถึง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สามารถดาวโหลดคู่มือ
การด าเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ท่ี  www.skp.moe.go. 
 ๑.๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ แบบค าร้องขอย้าย 
  ๑.๓.๒ ส าเนา ก.พ.๗ ท่ีเป็นปัจจุบัน 
  ๑.๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส และเอกสารประกอบอื่น ๆ  
  ๑.๓.๔ เอกสารผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความเป็นผู้น า ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษาตามองค์ประกอบการย้าย ๑๐ ชุด  โรงเรียนส่งค าร้องขอย้ายถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  พร้อมแนบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต้นทาง 
 ๑.๔  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ โรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัล
สถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  พระราชทาน ณ วันท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล อย่างละ ๑๐ ลูก 
เป็นเงินมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จาก บริษัท ห้างหุ้นส่วน จ ากัด พี.เอส.วาย.ปิโตรเลียม ในโครงการ แยก แลก ยิ้ม โดย
คุณประเสริฐ  เขมะประสิทธิ์  มอบเงินสนับสนุนจากโครงการแยก แลก ยิ้ม  มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้
โรงเรียนขามแก่นนคร  ในวันอังคารท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีบริหาร บริษัท ห้างหุ้นส่วน จ ากัด พี.เอส.วาย.
ปิโตรเลียม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 ๑.๕  ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ นางกรุงศรี  เหมพลชม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร    
  ๑.๕.๒ นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เล่ือน
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ.๓) มีผลต้ังแต่วันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
  ๑.๕.๓ นางศศิวิมล  แย้มแสงสังข์  ครูท่ีปรึกษาชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๓  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันศุกร์ท่ี ๑๗  มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๕.๔ นางอุบลวัณณา รอนยุทธ นาง ทิพย์วรรณ แก้วดวงและครูก ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศทุกคน  เป็นครูท่ีปรึกษากิจกรรม Impromptu Speech กิจกรรม Story Telling ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและเหรียญเงิน และกิจกรรม Impromptu Speech ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC)  ใน
วันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 ๑.๖ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 



 
๓ 

   ๑.๖.๑ เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ 
จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
วันศุกร์ท่ี ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๖.๒ นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ ได้รับรางวัลความประพฤติดี 
ประจ าปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดโดยพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
พระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   
 ๑.๖.๓ เด็กชายฉัตรชัย  สาสิงห์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     
 ๑.๖.๔ เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน
กิจกรรม Story Telling ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC)  ในวันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       
 ๑.๖.๕ นางสาวเอื้ออังกูร  ก่ าบุญมา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     
 ๑.๗ ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๗.๑ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่านท่ีร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ีระดับประเทศ โดยคณะกรรมการจาก
ส านักโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร  เพื่อรับรางวัลพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีท่ี ๑ 
ระดับประเทศ เมื่อวันอังคารท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ผู้อ านวยการฝากให้ครูพูนศรี  นิยมศาสตร์  รายงาน
ข้อเด่น และข้อด้อย 
 ๑.๗.๒ ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีจัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่กิจกรรมส าเร็จไปด้วยดี 
 ๑.๗.๓ ขอบคุณกิจกรรมการประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน  จัดโดยกองทัพไทยและบริษัทปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ท่ี ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า  ขอนแก่น  จาก ๒๐ โรงเรียน ได้ท่ี ๖  
 ๑.๗.๔ ขอบคุณคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และการประชุม
ผู้ปกครองในช้ันเรียน ในวันท่ี  ๒๘ – ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   
 ๑.๗.๕ ขอบคุณ คุณครูและกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร ท่ีสร้างช่ือเสียงในการเข้าร่วม
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท วิสามัญ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ 
สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๗.๖ ขอบคุณคณะกรรมการการด าเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙  
ในวันพุธที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร  



 
๔ 

 ๑.๗.๗ ขอบคุณคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
อาคาร ๕ 
 ๑.๗.๘ ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งท่ี ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา  อาคาร  ๕  
 ๑.๗.๙ ขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา  และคณะกรรมการด าเนินงานพิธี
มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๑.๗.๑๐ ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑.๗.๑๑  ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ในวันศุกร์ท่ี 
๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ วัดป่ารัตนมงคล (นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) และวัดเกษรวนาราม 
(นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
 ๑.๗.๑๒ ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานการสอบระหว่างภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  ใน
ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑.๗.๑๓ ขอบคุณคณะครูและกลุ่มกิจการนักเรียนในการต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนพุทไธสงค์  
จังหวัดบุรีรัมย์  ท่ีมาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานสภานักเรียนและงานอื่นๆ ในโรงเรียนขามแก่นนคร 
ได้รับความช่ืนชมจากโรงเรียนพุทไธสงค์เป็นอย่างดียิ่ง 
 ๑.๗.๑๔ ขอบคุณคณะกรรมการการด าเนินงานเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ในวันศุกร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๗.๑๕ ขอบคุณผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธท่ี ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ กรมทหารม้าท่ี ๖ 
 ๑.๗.๑๖ ขอบคุณทีมงานธนาคารโรงเรียน ในการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
ท่ีมาดูงานธนาคารโรงเรียน ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๗.๑๗ ขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมรณรงค์กิจกรรมรวมพลคนขอนแก่นร่วมออกเสียง
ประชามติ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๗.๑๘ ขอบคุณคณะท างานโครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ถูกกฎจราจร  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ หอประประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมและเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 
 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที ่
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๔๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕  ได้ลง  
Website  โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว  
  มติในท่ีประชุม  - รับรอง – 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏบิัติ 
     ๓.๑ เร่ืองจากผู้อ านวยการ 
  ๓.๑ นโยบายระบบดูแลนักเรียน  ดังเอกสารแนบ  
 ๓.๒ DLIT ดังเอกสารแนบ   
 ๓.๓ ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย  ดังเอกสารแนบ 



 
๕ 

 ๓.๔ จ านวนโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกนิ ๒๐ คน  ดังเอกสารแนบ 
 ๓.๕ จ านวนโรงเรียนท่ีมีครูขาด ครูเกิน  ดังเอกสารแนบ     
 ๓.๖ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ดังเอกสารแนบ 
 ๓.๗ กิจกรรมสะเต็มศึกษา  ดังเอกสารแนบ   
 ๓.๘ ปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดังเอกสารแนบ     
  ๓.๙ การประชุมเครือข่าย ๓ องค์กร  ดังเอกสารแนบ   
 ๓.๑๐ ความสะอาดของห้องเรียน ห้องพักครู 
 ผู้อ านวยการ  ฝากให้ครู  ก ากับ  นักเรียนในเรื่องของการเก็บโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระบบ 
 ๓.๑๑ การเตรียมความพร้อมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ผู้อ านวยการ  มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแม่งาน  โดยให้รองผู้อ านวยการ
นพดล  สิงหศรี เป็นท่ีปรึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โรงเรียนจะส่งประกวด 
 ๓.๑๒ มาตรการการประหยัดไฟ และน้ า 
 ผู้อ านวยการ  ฝากคุณครูทุกท่าน ช่วยกันประหยัดไฟ และน้ า  และก ากับ  ช่วยเตือนนักเรียน
ให้ช่วยกันประหยัด 
 ๓.๑๓ การแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อ านวยการและเลขานุการ 
 โรงเรียนขามแก่นนคร  มีการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อ านวยการ  คือ  ๑) นายอ านาจ  พันธุ์ดิษฐ์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และฝ่ายบุคลากร  ๒)  นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ๓)  นายประยงค์  สิงหาด  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ๔)  นายสมเพชร  
ป้อมสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ๕) นายวิเชียร  กระพี้แดง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคาร
สถานท่ี  ๖)  นายวัชระ  แก้วมีศรี  เลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  บทบาทหน้าท่ีแล้วแต่ภาระงานท่ี
ผู้อ านวยการมอบหมาย   
 ๓.๑๔ การแต่งต้ังผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
 มอบให้รองผู้อ านวยการแต่งต้ังผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ  เพื่อออกค าส่ังต่อไป   
 ๓.๑๕ กิจกรรมวันแม ่
 โรงเรียนขามแก่นนคร  จัดกิจกรรมวันแม่วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  การแต่งกายใส่ชุดสีฟ้า ขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 ๓.๑๖ การระดมทุนสร้างลานดอกแก้ว 
 โรงเรียนขามแก่นนคร  จัดกิจกรรมระดมทุนสร้างลานดอกแก้ว  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานดอกแก้ว  ขอให้คุณครูปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ัง  และมอบให้ครูท่ีปรึกษาน า
นักเรียนในห้องท่ีรับผิดชอบลงมาลานดอกแก้วเพื่อมอบเงินระดมทุนกับการเงินตามค าส่ัง 
 ๓.๑๗ กิจกรรมเรารักขอนแก่น วันท่ี ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 
โรงแรมโฆษะ  มอบให้รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์ นางนภธร  อัครธรสกุล  และ 
นายวัชระ  แก้วมีศรี  ไปร่วมงานกับผู้อ านวยการ   
     ๓.๒  เร่ืองจากกลุ่มวิชาการ (นางวเรวรรณ  เถ่ือนนาดี) 
 ๓.๒.๑ การดูแลนักเรียนหลังการสอบกลางภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  โดยใช้กระบวนการซ่อมเสริม 
 ๓.๒.๒ การหมุนเวียนฝึกงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานท่ี
หลากหลาย  เริ่มใช้สัปดาห์หน้า  และฝากให้ครูพี่เล้ียงดูแลนักศึกษาในเรื่องการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน 
อย่าปล่อยให้นักศึกษาตัดสินผลการเรียนโดยล าพัง   



 
๖ 

 ๓.๒.๓  ปฏิทินงาน/กิจกรรมของกลุ่มวิชาการ  ดังเอกสารแนบ 
   ๓.๓ เร่ืองจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  (นายนพดล  สิงหศรี)  
  ๓.๓.๑ เรื่องจาก นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 ๑) การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ พอสรุปโดยย่อได้ดังนี้
นโยบายทั่วไปที่สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ 
 - โครงการพระราชด าริ (ท่ีสถานศึกษารับผิดชอบโดยตรง) 
 - การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 - ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (การรายงานส่วนมากเป็นกระบวนการ ยังไม่เกิดผลสะท้อนท่ีแท้จริง) 
 - การประดับธงชาติและธงส าคัญ (หากช ารุดหรือสีซีด ฉีกขาด รีบเปล่ียนทันที) 
 - ความสะอาดอาคารเรียน และส่ิงแวดล้อม (ความปลอดภัยในสถานศึกษา/บรรยากาศร่มรื่น) 
จุดเน้นของหน่วยงาน/สถานศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 
 ๒. การแก้ปัญหาออกกลางคัน (ส่วนมากเป็นวิทยาลัยเทคนิค อาชีวะ/รับนักเรียนท่ีไม่จบเข้าเรียนก่อน) 
 ๓. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 
 ๔. การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
 ๕. การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีท าให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู ้
 ๖. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (จ านวนร้อยละเท่าไรของนักเรียนท่ีสนทนาภาษาอังกฤษได้) 
 ๗. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน 
 ๘. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๙. การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวะ/วิทยาลัยการอาชีพ) 
 ๑๐ การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ (ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจให้มากท่ีสุดและน าไปปฏิบัติ) 
ก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ ศธจ. 
 ประเมินผลงานตัวช้ีวัด (KPIs) ของศึกษาธิการจังหวัด / ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด/กรอ.อศ.จังหวัด 
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี/ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา/ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ 
ตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านการศึกษาในพืน้ที ่
 ๑. การบรรจุครู/ปัญหาครูขาด/ครูไม่ครบช้ัน/ครูไม่ตรงสาขา/การเกล่ียครู 
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) 
 ๓. การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 ๔. เด็กออกกลางคัน/เด็กตกหล่น   
 ๕. การด าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 ๖. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จัดสรรอัตราครูครบช้ันเรียน) 
 ๗. ปัญหาการทุจริต  (สพฐ. มีคดีฟ้องร้องคือ ๑. การโยกย้าย ๒. การสอบครูผู้ช่วย ๓. จัดซื้อจัดจ้าง) 
 ๘. การจ้างลูกจ้าง TOR  
 ๙. ทวิภาคี ทวิศึกษา  
 ๑๐. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
 ๑๑. STEM 
 ๑๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 ๑๓. มหาวิทยาลัยพี่เล้ียง 
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 ๑๔. โครงการประชารัฐ 
 ๑๕. การจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละจังหวัด 
  ๒) ส่วนการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียนขามแก่นนครของ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
  (๑) ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
๒ ห้อง และได้กล่าวชื่นชมท่ีเอาใจใส่และมีส่ือการเรียนการสอน ฯลฯ 
  (๒) ได้ก าชับในเรื่องความปลอดภัยเมื่อรับทราบปัญหาอาคารเรียนมีการทรุดตัว และท่านได้
ประสานเบ้ืองต้นไปยังกองแผนงาน ฝากให้ทางโรงเรียนด าเนินการเพื่อขอปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป 
 ๓.๓.๒ งานแผนงานและโครงการ 
  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ให้ตรวจสอบการใช้จ่ายจริง และการจัดซื้อตามโครงการท่ี
ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง ควรน าเสนอผ่านงานแผนฯ และน าเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการ เป็นกรณีไป 
 ๓.๓.๓ งานการเงิน 
 ๑) การจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนขามแก่นนคร ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้ 
 

ท่ี ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนท่ี
ช าระ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ห้องท่ีค้างช าระ 

๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๒๒ ๓๒๑ ๙๙.๖๙ ๑ ๐.๓๑ ซ้ าช้ัน ม.๑/๖ 
๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๙๗ ๑๗๑ ๕๗.๕๘ ๑๒๖ ๔๒.๔๒ ม. ๒/๑ - ๒/๑๐ 
๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๒๖ ๑๖๑ ๔๙.๓๙ ๑๖๕ ๕๐.๖๑ ม. ๓/๑ - ๓/๑๐ 
๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๘๖ ๒๗๗ ๙๖.๘๕ ๙ ๓.๑๕ ม. ๔/๒ - ๔/๘ 
๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๖๖ ๑๒๓ ๔๖.๒๔ ๑๔๓ ๕๓.๗๖ ม. ๕/๑ - ๕/๙ 
๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๘๐ ๑๐๑ ๓๖.๐๗ ๑๗๙ ๖๓.๙๓ ม. ๖/๑ - ๖/๙ 

 รวม ๑,๗๗๗ ๑,๑๕๔ ๖๔.๙๔ ๖๒๓ ๓๕.๐๖  

 ๒) การจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ (๓๐%)  รวมจ านวนท้ังส้ิน ๒,๓๒๙,๒๖๑ บาท 
 ๓) การจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐาน) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ จ านวน ๔๔๘,๕๐๐ บาท 
  ๔) ค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ 
      *ค่าน้ าประปา เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๗๓๒,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๔๐,๕๘๘.๙๕ บาท 
      *ค่าน้ าประปา  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙    จ านวน ๑,๘๕๒,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๔๓,๓๘๘.๐๗ บาท 
          รวม จ านวน ๓,๕๘๔,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๘๓,๙๗๗.๐๒ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
      *ค่าไฟฟ้า อาคาร๑ อาคาร ๒ อาคาร ๕ บ้านพักครู ส านักงานภารโรง   
                          เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นเงิน ๑๐๙,๗๓๖.๖๐ บาท 
      *ค่าไฟฟ้า หอประชุม อาคาร ๓ อาคาร ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นเงิน ๙๑,๓๕๐.๔๓ บาท 
      *ค่าไฟฟ้า อาคาร๑ อาคาร ๒ อาคาร ๕ บ้านพักครู ส านักงานภารโรง   
                          เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙  เป็นเงิน ๑๔๕,๔๐๔.๔๔ บาท 
      *ค่าไฟฟ้า หอประชุม อาคาร ๓ อาคาร ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙  เป็นเงิน ๑๒๐,๖๖๙.๐๐ บาท 
    รวม พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๗,๑๖๐.๔๗ บาท (ส่ีแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทส่ีสิบเจ็ดสตางค์) 
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 ๕) ช าระค่าบริการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  CAT หมายเลข ODC๐๙๑๑๑๐ เลขท่ี ๖๗๒๑๙๔๗ 
  เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ -  เมษายน ๒๕๕๙ เดือนละ ๑๙,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๗๘๐ บาท 
                ๖) เรื่องการยืมเงินทดรองจ่าย/การล้างใบยืม ขอความกรุณาทุกท่านท่ีด าเนินการได้ปฏิบัติตามขั้นตอน 
และระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑ และ ๖๒ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๗) ผู้อ านวยการฝาก ถ้าค่าน้ า - ค่าไฟ เพิ่มขึ้นโรงเรียนจะมีวิธีการท าอย่างไร  น าเสนอในท่ีประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในวันประชุมท้ังโรงเรียน    
 ๘) ทุกวันพฤหัสบดีภาคเช้า การเงินขอรถตู้โรงเรียนจ านวน ๑ คัน เพื่อไปธนาคารเบิกเงิน ทุกสัปดาห์ 
 ๓.๓.๔ งานพัสดุ 
    ๑) การส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ในส านักงาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ฝากเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ หรือ
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้ส ารวจตามแบบฟอร์มงานพัสดุ เพื่อท่ีจะด าเนินการจ าหน่าย 
ภายใน ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงาน สพม.๒๕ และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 
               ๒) การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุท่ีโรงเรียนนครขอนแก่น เมื่อ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีข้อสรุปคือ 
                     ๒.๑  การจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
                       *กรณีท่ีมีการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ท่ีช ารุด โดยให้นักการภารโรงด าเนินการซ่อม/จัดท า ถือเป็น
การหาพัสดุโดยการจัดท าเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าแรง 
                       *การจ้างเหมาบริการ  เช่น การถ่ายเอกสาร/จ้างยามรักษาการณ์/จ้างแม่บ้าน ฯลฯ 
                       *การจ้างก่อสร้าง  
                               - ต้องมีการก าหนดราคากลาง 
                               - แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
                                 หน้าท่ี:-สืบราคาค่าวัสดุในท้องถิ่น และมีหน้าท่ีถอดแบบก่อสร้าง (BOQ) 
                     ๒.๒ การซื้อทุกชนิดท่ีมีการติดต้ัง เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ได้อย่างเดียว เว้นแต่เป็นพัสดุดีโดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ี
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ท่ีโรงเรียนมีอยู่ ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ให้ใช้วิธีการ
พิเศษ เท่านั้น 
                     ๒.๓ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับงานพัสดุ ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจเทียบเท่ากับเลขาธิการ 
กพฐ. ตามค าส่ังมอบอ านาจ สพฐ. ค าส่ังท่ี ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีอ านาจในการตรวจสอบ
พัสดุและอนุมัติจ าหน่ายพัสดุสถานศึกษา ด าเนินการได้ตลอดปี และอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ตามวิธีปกติ และวิธีพิเศษ 
                     ๒.๔ การยืมเงินทดรองไปซื้อพัสดุ  ไม่ควรจะจัดซื้อประเภทกระดาษต่างๆ และวัสดุส านักงาน 
และไม่ควรไปซื้อในแม็คโครฯ  (ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e –market) 
 ๓.๓.๕ งานควบคุมภายใน 
 แนวทางการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รอบ ๑๒ เดือน 
(ณ ว ันท ี่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
      โรงเร ียนขามแก่นนคร จะด าเนินการกำกับต ิดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบค ุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนเรียนรู้ และงานควบคุมคุมภายในโรงเรียน ต้องด าเนินการ ดังนี้ 



 
๙ 

 ๑. แต่งต้ังคณะท างาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๒. น าแบบ ปย.๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๘) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าไดด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงหรือไม ่ อย่างไร แล้วสรุปผลการด าเนินงานลงในแบบติดตาม ปย.๒ 
 ๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(๕ องค์ประกอบ)ในระดับส่วนงานย่อยแล้วสรุปลงในแบบ ปย.๑ 
 ๔. น าก ิจกรรม/งานในระดับส่วนงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเส่ียงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
 ๕. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒ – ๔ เรียบร้อยแล้ว ให้น าก ิจกรรม/งานท่ีมีความเส ี่ยงหลงเหล ืออยู่ตามข้อ ๒ 
และก ิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส ี่ยงท่ีพบใหม่ตามข ้อ ๓ และ ๔ มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงจากนั้น
ก าหนดผู้รับผ ิดชอบและ ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จแล้วสรุปลงในแบบ ปย.๒ 
 ๖. จัดส่งแบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒  ให้ผู้รับผ ิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ  
หน ่วยรับตรวจ (งานควบคุมภายในโรงเรียนขามแก่นนคร) 
 ๑. แต่งต้ังคณะท างาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๒. น าแบบ ปอ.๓ (ปงบประมาณ ๒๕๕๘) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าไดด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง หรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการด าเนินการลงในแบบติดตาม ปอ.๓ 
 ๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบค ุมภายใน (๕ องค์ประกอบ)ในระดับส่วนงานย่อยแล้วสรุปลงในแบบ ปอ.๒ 
 ๔. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแลว ให้น ากิจกรรม/งานท่ีมีความเส่ียงหลงเหลืออยู่ตามข้อ ๒ 
และ กิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปย.๒ ของกลุ่ม/งาน ท่ีส่งมาให้คณะท างาน/
กรรมการร่วมกนัพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงในระดับโรงเรียน แล้วสรุปลงในแบบ ปอ.๓ 
 ๕. น ากิจกรรม/งานในแบบ ปอ.๓  มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปอ.๑ 
 ๖. ส่งร่างรายงานแบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓  ให้คณะกรรมการสอบทาน
รายงานดังกล่าวแลว หัวหน้างานควบคุมสรุปผลการสอบทานแล้ว น าแบบรายงานเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน ลงนาม 
 ๗. โรงเรียนจัดส่งแบบ ปอ.๑ ไปยังหน่วยงานต่างๆ 
  (๑) ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น  (ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐) ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  (๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙   
ผู้ประสานงาน สพม.๒๕ นางณัฐยา  สีหะวงษ์ โทร ๐๘๑-๗๐๘-๔๑๙๘ 
  (๓) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ ากระทรวงศึกษาธิการ (ท่ีอยู่ส านัก
ปลัดกระทรวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐) ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๓.๓.๖ งานสารสนเทศ 
  ในระบบ DMC ปริมาณนักเรียนมีจ านวนนักเรียนชาย ๘๗๗ คน นักเรียนหญิง ๑,๐๐๘ คน  
รวม ๑,๘๘๕ คน แต่การค านวณยอดเงินอุดหนุน จะมีเพียง ๑,๘๘๕ คน เนื่องจาก นายยงยุทธ์  สุนทร  ม.๔/๖  
เลขประจ าตัว ๒๓๖๑๘ อายุเกินเกณฑ์ (เกิด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕) ซึ่งรัฐไม่จัดเงินอุดหนุนให้ผู้ท่ีอายุเกิน
เกณฑ์ทุกรายการ 
 ๓.๓.๗ งานสารบรรณ 
 ๑) หนังสือราชการภายนอก หรือบันทึกข้อความภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ขอความกรุณา
ส่งผ่านงานสารบรรณโรงเรียนเพื่อลงเลขรับก่อน จึงน าเสนอต่อผู้อ านวยการ เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ
ต่อไป 
   ๒) หนังสือราชการท่ีมาจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น  มอบให้คุณครูสังวาลย์  อติรัตนวงษ์   
เป็นผู้กรองหนังสือผ่านมายังผู้อ านวยการ  ท้ังนี้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน  และแจ้งไปยังรองผู้อ านวยการท้ัง   



 
๑๐ 

๕  กลุ่มงาน แจ้งให้เลขานุการมารับหนังสือท่ีเสนองานทุกวัน 
  ๓.๔ เร่ืองจากกลุ่มบุคลากร  (นายนพดล  สิงหศรี) 
        ๓.๔.๑. แผนอัตราก าลังครูของโรงเรียนขามแก่นนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ สพม.๒๕  
ท่ี ๐๔๒๕๕/๒๙๒๗ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปริมาณโรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียนรวม ๑,๘๘๕ จ านวน
ผู้บริหาร ๕ คน จ านวนครู ๑๒๙ คน รวม ๑๓๔ คน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวนบริหาร ๕ คน จ านวนครู ๙๘ คน 
รวม ๑๐๓ คน เกิน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ ข้าราชการเกษียณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ คน มาช่วยราชการ ๓ คน 
ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ๑๑ คน  จ านวนเกินสุทธิ ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔ 
 ๓.๔.๒ ผู้อ านวยการฝาก คุณครูและบุคลากรโรงเรียน  ท่ีมาโรงเรียนสายขอให้ปรับตัวเองให้มา
โรงเรียนเช้ากว่าเดิม 
 ๓.๕  เร่ืองจากกลุ่มอ านวยการ (นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์) 
 ๓.๕.๑ การบริจาคโลหิตครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  ในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวนผู้บริจาคท้ังหมด 
๑๗๕  คน  ไม่ผ่าน ๓๗ คน ได้เลือด ๗๒,๗๕๐ ซีซี.   
 ๓.๕.๒ ขอบคุณผู้บริหาร ครูและนักเรียนท่ีร่วมบริจาคโลหิตท้ังหมด ๑๕ คน ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ณ กรมทหารม้าท่ี ๖ 
 ๓.๖  เร่ืองจากกลุ่มกิจการนักเรียน  (นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ) 
  ๓.๖.๑ ขอบคุณการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันศุกร์ท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา โดยการน าของนายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ
ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง 
  ๓.๖.๒ การรับแฟ้มเพื่อเก็บรวบรวมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้หัวหน้าระดับช้ันติดต่อ
ขอรับท่ีกลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อด าเนินการแจกให้กับครูท่ีปรึกษา 
  ๓.๖.๓ กิจกรรม RE-X-RAY ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส ารวจพบนักเรียนกลุ่มเส่ียงและได้
ด าเนินการเชิญผู้ปกครองร่วมรับทราบ มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการน าส่งโรงพยาบาลธัญญารกัษ์ จ านวน 
๕ ราย ส่วนรายอื่น ๆ อยู่ในความดูแลของครูรับผิดชอบ ห้องเสมารักษ์ด าเนินการต่อไป 
  ๓.๖.๔ ขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เรื่องเวร
รักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ทุกระดับช้ัน เวรกลางวันครูสุภาพสตรี และเวรกลางคืนครูสุภาพบุรุษ  
เข้มแข็งเป็นอย่างดี 
  ๓.๖.๕ ประตูเล็กหลังวัดป่ารัตนมงคล ได้ด าเนินการติดต้ังเรียบร้อย โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากนายนพดล  สิงหศรี รองผู้อ านวยการ และได้มอบกุญแจให้กับเจ้าอาวาสวัดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๖.๖  ผู้อ านวยการฝากให้กลุ่มกิจการนักเรียนรายงานการเยี่ยมบ้าน  กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE  และกิจกรรมลูกเสือท่ีไปแข่งขันระดับประเทศ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 งานสมาคมครูและเครือข่ายผู้ปกครอง  มอบให้คุณครูวิไลลักษณ์  ชูสกุล  และคุณครูวิคุณ  ตันติสุโชติ  โดย
มอบให้คุณครูอ านาจ  พันธุ์ดิษฐ์  จัดท าร่างข้อบังคับของสมาคม 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่น ๆ 
 ๕.๑ ขอบคุณคุณครูกรุงศรี เหมพลชม  และคุณครูกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์  สนับสนุนอาหารว่างใน
การประชุมวันนี้ 



 
๑๑ 

 ๕.๒  ผู้อ านวยการฝากคุณครูท่ีรับผิดชอบโครงการและยืมเงินจากการเงิน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  และปีการศึกษา ๒๕๖๐  โครงการจะต้องเขียนรายละเอียดให้หมด เช่น 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม    
 ๕.๓  การจัดงานเล้ียงข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ท่ีประชุมมี
มติเป็นวันศุกร์ท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  และครูผู้เกษียณพบ
นักเรียนหน้าเสาธง  ในวันศุกร์ท่ี ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                           (นายนพดล   สิงหศรี) 
              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
   

                                                    ลงช่ือ                           ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
                                   


