
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

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

 
ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๕๘ คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๖ คน  คือ 
 ๑.  นางสุธาสินี   วรรณภาส 
 ๒.  นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์   
 ๓.  นายนิกร  สีกวนชา  
 ๔.  นางรพิธร เสนาไชย      
 ๕.  นางสุภา มนูญศักดิ ์
 ๖.  นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน ์  
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อ านวยการกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร  
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และกล่าวแนะน าตัว 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ผู้อ านวยการขอบคุณข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีท างานเพื่อ
ขามแก่นนคร 
 ๑.๒  ปณิธานการท างานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  “คุณภาพ  
และความเป็นธรรม”  (Quality & Fairness) โดยยึดสามหลักในการท างานคือ  ๑)  หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance)  ๒)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Economy Sufficient)  ๓)  หลักความเป็น
ครอบครัวเดียวกัน  (We are Family) 
 ๑.๓  มาตรฐานเบื้องต้นของการท างาน  ประกอบด้วย  ๑)  การส่งงานท างานให้ทันก าหนด  ๒)  ความ
ร่วมมือ  ร่วมใจในการท างาน  ๓)  การท างานท่ีไม่ข้ามสายบังคับบัญชา    
 ๑.๔  นโยบายส าคัญที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ๖  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  ๑)  
หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน  ๒)  การผลิตและพัฒนาครู  ๓)  การทดสอบ/ประเมินการ
ประกันคุณภาพ  ๔)  การผลิตและพัฒนาก าลังคน  ๕)  ICT เพื่อการศึกษา  ๖)  การบริหารจัดการ 
 ๑.๕  ๑๑  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  ๑)  ด้านโอกาสและคุณภาพ  ๒)  การพัฒนา
ศักยภาพครู  ๓)  การวางแผนอัตราก าลังครู  ๔)  การฝึกคิดวิเคราะห์  ๕)  STEM Education  ๖)  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ๗)  การสอบ O-NET  ๘)  การผลิตก าลังคน  ๙)  ผลิตคนดีออกสู่สังคม  ๑๐)  
การซ่อมแซมบ้านพักครู  ๑๑)  การแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 



 
๒ 

 ๑.๖  จุดเน้นเร่งด่วน  คือ  ๑)  จัดท าหลักสูตรใหม่  ๒)  ยกระดับการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้เข้มแข็ง  ๓)  สถานศึกษาจัดท าป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ๔)  การท่องสูตรคูณ  คณิตคิดเร็วและท่อง
อาขยาน  ๕)  ก าหนดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๖)  ปฏิรูประบบงบประมาณ 
 ๑.๗  ความเป็นมาลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ความเป็นมา  นักเรียนเรียนในห้องเรียนมากเกินไป  การบ้านมาก  
นักเรียนและผู้ปกครองเครียด  การเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์    
เป้าหมาย : เชิงปริมาณ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๔,๑๐๐  โรง  (สพฐ. 
๓,๘๓๑ โรง, สช. ๑๖๑  โรง,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๘  โรง)  ๔H  คือ  ๑)  เพิ่มพูนทักษะ  การคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหา  ๒)  ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  ท าประโยชน์เพื่อ
สังคม  ๓)  สร้างเสริมสุขภาวะ สมรรถนะทางกาย  ๔)  ฝึกการท างาน  ฝึกทักษะทางอาชีพ  ค้นหาศักยภาพ
ของตนเอง  ผลการด าเนินงาน  (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙)  สถานศึกษามีความพร้อม  
๘๙.๗๖%  นักเรียนมีความสุข  ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม  ๙๑.๑๓%  นักเรียนกับครูร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
๙๕.๕๒%  ชุมชน/หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  ๔๗.๗๘%  ผู้ปกครองและชุมชนต่ืนตัวและให้ความสนใจ  
๖๕.๙๑%  ผลการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ขยายผลโรงเรียนเพิ่มเติมอีกร้อยละ ๕๐  (จ านวน  ๑๕,๘๙๗  โรงเรียน)    
ด าเนินงาน  อบรมพัฒนา  Smart Trainer   รุ่น ๒  ต่อไป  โรงเรียนวางแผนการจัดตารางเรียน  เตรียมกิจกรรม  
สถานท่ี  อุปกรณ์  และช้ีแจงผู้ปกครอง   
 ๑.๘  STEM EDUCATION การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  ความเป็นมา  ๑)  การเรียนรู้ขาดการบูรณาการ 
และไม่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้  ๒)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  เน้นการคิดวิเคราะห์  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ  ๓)  การจัดการศึกษาต้องเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  เป็นคนดี คนเก่ง  
และมีความสุขในการด ารงชีวิต  เป้าหมาย  ๑)  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้วิทยาศาสตร์  (Science) 
เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์  (Engineering)  และคณิตศาสตร์  (Mathematics)  ท่ีน าไปปรับใช้ในชีวิตจริง   
๒)  โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาละ  ๑๐  โรงเรียน  รวม  ๒,๒๕๐  โรงเรียน  ร่วมมือกับ  สสวท.  และหน่วยงานต่างๆ 
 ๑.๙  นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ยึดทฤษฎี พหุปัญญา   
(Multiply Intelligences)  ๑)  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ๒)  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา  ๓)  ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดนตรี  ๔) ส่งเสริมงานอาชีพและการมีงานท า  เป้าหมาย  ด้านการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.๓, ม.๖) 
อยู่ในระดับ Top Ten ของประเทศ 
 ๑.๑๐  นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ด้านคุณภาพครูผู้สอน (คุณ) ครูดีศรี ๔ สุ คือ 
๑)  สุวิชาโน (ความรู้ดี)  ๒)  สุสาสโน (ท าการสอนดี)  ๓)  สุปฏิปัณโณ (ปฏิบัติดี)  ๔)  สุขภาโว (สุขภาพดี) 
 ๑.๑๑  การจ าแนกระดับการสอนของครู ๔ ระดับ  คือ 
   ระดับท่ี ๑ ครูปานกลาง มักจะใช้วิธีบอกกล่าว (Mediocre Teacher Tell) 
   ระดับท่ี ๒ ครูท่ีดี มักจะใช้วิธีอธิบาย (Good Teacher Explain) 
   ระดับท่ี ๓ ครูช้ันเยี่ยม มักจะใช้วิธีสาธิต (Superior Teacher Demonstrate) 
   ระดับท่ี ๔ ครูผู้ยิ่งใหญ่มักจะใช้วิธีปลุกเร้าดลใจ (Great Teacher inspire) 
  ด้านคุณภาพผู้บริหารทุกระดับ  
   เป็นนักบริหารมืออาชีพ (มือทอง สมองเพชร หัวใจคุณธรรม) 
  ด้านคุณภาพบุคลากร  (ในส านักงาน)  รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน  บริการเพื่อนครู 
  ๑.๑๒  ระบบการติดตามประเมินผล ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา แต่ละระบบ KPI  คือ  ๑) ศึกษาธิการ  
๒)  ศึกษาธิการจังหวัด  ๓)  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี ๔)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   มีการติดตามประเมินผล ดังนี้ ๑) O-Net 
๒) ระบบธรรมาภิบาล  ๓)  ผลการด าเนินงานตามนโยบาย  ๔)  เด็กออกกลางคัน  ๕)  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  



 
๓ 

๖) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
    ๑.๑๓  หลักการท างานร่วมกัน ๑) แม้คิดได้ ให้ช่วยคิด หากคิดไม่ได้ ให้ช่วยท า  ๒) แม้ท าไม่ได้ ขอให้ความร่วมมือ 
หากความร่วมมือก็ให้ไม่ได้ ขอจงให้ก าลังใจ  ๓) แม้ก าลังใจก็ให้ไม่ได้ ขอจงสงบนิ่ง 
 ๑.๑๔  การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  และร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ปีท่ี ๘๙    ในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียน
ขามแก่นนคร  ดังแนบก าหนดการ  ผู้อ านวยการฝากกลุ่มกิจการนักเรียนในการจัดระเบียบแถวนักเรียนให้สวยงาม 
 ๑.๑๕  ปฏิทินการประชุมของผู้อ านวยการ 
  ๑.๑๕.๑  วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๑  และ ๓  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๑๕.๒  วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๒  ประชุมหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
  ๑.๑๕.๓  วันจันทร์สัปดาห์ท่ี ๔  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑.๑๕.๔  ทุกวันอังคารเช้า  รองผู้อ านวยการพบผู้อ านวยการ  ท่ีห้องผู้อ านวยการ 
 ๑.๑๖  งานสารบรรณ  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เลขท่ีบันทึกข้อความให้กลุ่มงานท้ัง ๕ กลุ่มงาน  ออกเลขท่ี
บันทึกข้อความของกลุ่มงานนั้นๆ  ส่วนหนังสือราชการให้มาออกเลขท่ีงานสารบรรณใหญ่ของโรงเรยีนเท่านั้น 
 ๑.๑๗  แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๔  
จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันท่ี ๒ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   
 ๑.๑๘  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  นายสุรพล  ล้อเทียน  และนายวีระพล  จันทร์ศิลา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ครูผู้ฝึกสอน  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๔  จังหวัดอุดรธานี   
ในระหว่างวนัท่ี ๒ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 ๑.๑๙  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
    นายปกรณ์กิตต์  จันทร์สุพร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙  นายก าลังพล  ข่าขันมะลี  นายธนภูมิ  วังนาทัน  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ นายธนกร แก้วเจือ นายนครินทร์  สวนนอก นายศตวรรษ  รังมาตร  นายกิตติโชติ  อาสาท า  
นายเกษมสันต์  คนคิด  นายธนสาร  จันทร์อาด  นายธวัชชัย  บุษพันธ์  นายศุภกร  ถนอมพล  นายสุเรนทร์  สิงห์สุวรรณ  
นายสถาพร  ศิลาสูงเนิน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘  นายปริญญา เจริญสุข นายพงศภัค ต้นกันยา  
นายเจษฎาพงษ์  กล่ินปรี  นายธานี  วงศ์โพธิสาร  และ  นายสิทธิชัย  แก้วยาศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๔  จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่าง
วันท่ี ๒ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 ๑.๒๐  ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑.๒๐.๑  กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งท่ี ๑๙ ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒๐.๒  กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒๐.๓  กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการขามแก่นนคร ร่วมใจท าความดีบริจาคโลหิต” ครั้งท่ี ๒ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
 ๑.๒๐.๔  กิจกรรมวันปิยมหาราช  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น 



 
๔ 

 ๑.๒๐.๕  กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ  ครบรอบปีท่ี ๙๗  ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒๐.๖  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   
 ๑.๒๐.๗  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ในระหว่างวันท่ี ๗ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
ณ สนามกีฬาโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒๐.๘  กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พบนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ในวันพฤหัสบดีท่ี 
๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒๐.๙  กิจกรรมการจัดท าริบบิ้นสีด าไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน  ตามจ านวนประชากรในเขต
บริการของโรงเรียนขามแก่นนคร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕   
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙    
มติท่ีประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑  การสอบแก้ตัวของนักเรียนท่ีติด ๐  ร  มส  และ  มผ  ขณะนี้อยู่ในช่วงด าเนินการสอบแก้ตัว
ครั้งท่ี ๒  ในระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยครูประจ าวิชาสามารถบันทึกผลการแก้ตัวของ
นักเรียนในระบบ SGS  ได้จนถึงวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ระบบจะปิดเพื่อตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ี
ไม่ผ่าน  และต้องเรียนซ้ ารายวิชา  โดยมีปฏิทินการด าเนินงาน  ดังนี้ 
   ๑    ธันวาคม       ๒๕๕๙   ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีต้องเรียนซ้ า 
   ๒    ธันวาคม       ๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
   ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  ครูส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชา  
  ๓.๑.๒  การสอบกลางภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  จะด าเนินการสอบในสัปดาห์ท่ี ๑๐  ในระหว่างวันท่ี 
๒๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  โดยงานวัดผล  จะก าหนดเวลาในการสอบแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับเวลาท่ี
เรียน  และหน่วยการเรียน  ดังนี้ 
   รายวิชาท่ีเรียน  ๑  คาบ/สัปดาห์  ๐.๕  หน่วย ควรใช้เวลาในการสอบ  ๓๐  นาที 
   รายวิชาท่ีเรียน  ๒  คาบ/สัปดาห์  ๑.๐  หน่วย ควรใช้เวลาในการสอบ  ๖๐  นาที 
   รายวิชาท่ีเรียน  ๓  คาบ/สัปดาห์  ๑.๕  หน่วย ควรใช้เวลาในการสอบ  ๙๐  นาที 
   รายวิชาท่ีเรียน  ๔  คาบ/สัปดาห์  ๒.๐  หน่วย ควรใช้เวลาในการสอบ  ๙๐  นาที   
  รายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาทุกระดับช้ัน  ควรสอบในตารางสอบ  ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม  ครูผู้สอนเป็นผู้
ก าหนดว่า  จะสอบในตารางสอบหรือสอบนอกตารางสอบ  แต่ทุกรายวิชา  ต้องมีการประเมินผลกลางภาค   
  ๓.๑.๓  งานแนะแนว  เรียนแจ้งครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  คัดกรองนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติจะรับทุน  ส่งงานแนะแนวห้องละ ๑๔  คน  เรียงล าดับ ๑ – ๑๔  ส่งภายในวันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ผู้อ านวยการฝากงานแนะแนวจะท าอย่างไรถึงจะให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เรียนท่ีโรงเรียนประมาณ  
๘๐% ขึ้นไป  ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๓๑๒  คน   
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 ๓.๑.๔  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี ๖๖  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในระหว่างวันท่ี ๗ – 
๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑)  พิธีเปิด  ในวันท่ี ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๘.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ลานน้ าพุ พญานาค)  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
   ๒)  พิธีปิด  ในวันท่ี ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๐๐ น. สถานท่ีเดียวกันกับพิธีเปิด 
   ๓)  เว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับภาค 
    -  เว็บไซต์จัดการแข่งขันระดับภาค  www.esan๖๖.sillapa.net 
    -  เว็บไซต์  สพป.  http://esan๖๖.sillapa.net/sp-center  
   -  เว็บไซต์  สพม.  http://esan๖๖.sillapa.net/sm-center  
   -  เว็บไซต์ OBEC AWARDS http://esan๕๙.obecawards.net/obec-esan  
   ๔)  ปฏิทินการจัดการแข่งขัน 
      กิจกรรม                        ระยะเวลา 
    ๑)  เขตต่างๆ โอนข้อมูลเขตพื้นท่ีสู่ระดับภาค ๒๑ – ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    ๒)  ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน  ครู  ระดับภาค ๒๖ – ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
    ๓)  แก้ไขเปล่ียนตัวนักเรียน  ครู  ระดับภาค ๒๙ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
    ๔)  ด าเนินการอนุญาตเปล่ียนตัว ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
    ๕)  ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน  ครู  ระดับภาค ๒ – ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
    ๖)  พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๙  
   ๕)  การส่งรูปเล่ม  และ CD  กิจกรรมใดท่ีเกณฑ์การแข่งขันระบุให้ต้องส่งรูปเล่มและ CD ขณะนี้ได้
ก าหนดระยะเวลาการส่งและสถานท่ีส่งรายงาน  ให้ครูท่ีเป็นตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าเว็บไซต์การจัดการแข่งขัน  และ
ด าเนินการจัดส่งไปยังสถานท่ีและระยะเวลาท่ีก าหนด 
   ๖)  ล าดับท่ีในการแข่งขัน  ดังนี้ 
    -  สพม. เขต ๒๕  กลุ่ม  สพม. ขอนแก่น เขต ๑    ล าดับท่ี ๕ 
    -  สพม. เขต ๒๕  กลุ่ม  สพม. ขอนแก่น เขต ๒    ล าดับท่ี ๖ 
      -  สพม. เขต ๒๕  กลุ่ม  สพม. ขอนแก่น เขต ๓    ล าดับท่ี ๗ 
    -  สพม. เขต ๒๕  กลุ่ม  สพม. ขอนแก่น เขต ๔    ล าดับท่ี ๘ 
    -  สพม. เขต ๒๕  กลุ่ม  สพม. ขอนแก่น เขต ๕    ล าดับท่ี ๙ 
   ๗)  สูจิบัตรในการแข่งขัน  ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์การจัดการแข่งขันท่ี  
http://esan๖๖.sillapa.net/sm-center  ให้ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรมศึกษารายละเอียดและวางแผนการ
เดินทาง  เพราะบางกิจกรรมอาจแข่งวันท่ี ๗  ธันวาคม ๒๕๕๙  และบางกิจกรรมมีการแข่งขันในวันท่ี ๘  
ธันวาคม ๒๕๕๙  ดังนั้นจึงให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบตารางวันท่ีแข่งขันจากสูจิบัตร  ซึ่งจะแจ้ง
รายละเอียดสถานท่ีแข่งขัน  ช่ือผู้ประสานงาน  พร้อมเบอร์โทรศัพท์     
   ๘)  การแก้ไข  เปล่ียนตัว  สามารถด าเนินการเปล่ียนตัวได้ตามเกณฑ์  ส าหรับประเภทเด่ียว
ไม่สามารถเปล่ียนตัว  ให้โรงเรียนท่ีได้เป็นตัวแทนแต่ไม่สามารถเข้าแข่งขันท าหนังสือแจ้ง  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ภายในวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เพื่อด าเนินการ
แจ้งเจ้าภาพให้ล าดับท่ี ๒ เข้าแข่งขันแทน  ส าหรับประเภททีมให้ด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
ปฏิทิน  ภายในวันท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ดังเอกสารหมายเลข ๑/๑ – ๑/๒   

http://www.esan๖๖.sillapa.net/
http://esan๖๖.sillapa.net/sm-center%20%20ให้ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมศึกษารายละเอียดและวางแผนการเดินทาง
http://esan๖๖.sillapa.net/sm-center%20%20ให้ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมศึกษารายละเอียดและวางแผนการเดินทาง
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   ๙)  เอกสารรับรองส าหรับนักเรียนเรียนร่วม  ให้จัดท าหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มและ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไปยื่นให้กับคณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว 
 ๓.๑.๕  การประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี ๓ (มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓)  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ก าหนดการสอบวัดความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  ช่วงช้ันท่ี ๓  
ด้วยระบบออนไลน์  ในวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๐  แจ้งให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  ช่วง
ช้ันท่ี ๓  ให้เตรียมความพร้อม  และให้ด าเนินการพัฒนาตนเองก่อนการทดสอบได้ต้ังแต่วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
ตามช่องการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
  ๒)  เนื้อหาตามหนังสือเรียนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชาพื้นฐาน
และเพิ่มเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
  ๓)  ระบบการพัฒนาทางเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.ipst.ac.th 
  ๔)  เว็บไซต์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน   
http://www.tepeonline.org 

   ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 ๓.๒.๑  การปรับเอกสารบันทึกข้อความการขอใช้เงินตามโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อง่ายต่อ
การติดตาม  ตรวจสอบ   
 ๓.๒.๒  ขอความอนุเคราะห์คุณครูท่ียังไม่ได้ล้างหนี้  ในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖  
ให้ด าเนินการโดยด่วน   
 ๓.๒.๓  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ  
ดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
ส้ินสุดปีงบประมาณ  นั้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ขอให้โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  ในรอบ ๑๒ เดือน  (งวดส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙)  แล้วจัดส่งหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)  และจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)  
ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต ๒๕  ภายในวันท่ี ๓๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๓.๒.๔  มติ ครม.  เมื่อวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๑)  ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National e-Payment Master Plan)  และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ
โครงการเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  พร้อมท้ังให้แต่ละโครงการด าเนินการขออนุมัติงบประมาณในแต่ละ
โครงการโดยตรง  และด าเนินการแก้ไขกฎหมาย  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย 
  ๒)  ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ (National e-Payment)  
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธานเพื่อผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแผน

http://www.ipst.ac.th/
http://www.tepeonline.org/
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ยุทธศาสตร์  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์  กรอบเวลา  และตัวช้ีวัดท่ีก าหนด  
รวมท้ังอนุกรรมการเป็นคณะท างานย่อยท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
  ๓)  ให้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  
ในระยะต่อไป   
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)    
 ๑.  โครงการระบบการช าระเงินแบบ  Any ID  พร้อมเพย์ 
 ๒.  โครงการขยายการใช้บัตร 
 ๓.  โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.  โครงการ  e-payment  ภาครัฐ 
  -  โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
  -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕.  โครงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๓๘๑  ลงวันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือนของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และเนื่องจากในเดือน  มกราคม  ๒๕๖๐  จะด าเนินการจ่ายเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ด้วยระบบจ่ายตรงเงินเดือน  และเพื่อเป็นการรับรองการจ่ายเงินอื่นของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า  จึงให้ทุกคนแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online   โดยก าหนดให้แนบส าเนา
หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มเดียวกันกับรับเงินเดือนพร้อมส าเนาถูกต้อง  ก าหนดส่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ภายในวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ดังเอกสารหมายเลข ๑/๓ 

 ๓.๓  กลุ่มบุคลากร 
  ๓.๓.๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ก าหนดส่งภายในวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  หากพื้นก าหนดแล้วให้ด าเนินการขอเครื่องราชฯ ในปีต่อไป 
แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  ประจ าปี  ๒๕๖๐  
๑.  คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ๑.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 ๑.๒  เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ 
ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างดียิ่ง  
 ๑.๓  เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑.๔  ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  นับต้ังแต่วันบรรจุถึง
วันท่ี ๖ ตุลาคม ของปีท่ีจะขอพระราชทาน 
 ๑.๕  ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนความผิดทางอาญาหรือสอบสวนทางวินัย 
 ๑.๖  ให้ตรวจสอบรายช่ือการเสนอขอย้อนหลัง  ไม่ขอปีติดต่อกันถ้าปี  ๒๕๕๙  เสนอขอไปแล้วยังไม่
ประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษาจะไม่ขอซ้ าอีก 
 ๑.๗  ปัจจุบันข้าราชการระดับ ๔,๖,๘  ต้องระบุในหมายเหตุด้วยว่าเป็นระดับ ๓,๕,๗  เมื่อใด 
 ๑.๘  หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือ – ช่ือสกุลให้ระบุช่ือ – ช่ือสกุลเดิมไว้ด้วย 
 ๑.๙  ให้ตรวจสอบรายละเอียดในแบบเสนอขอ  (แบบ  ร.ร.๑)  ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 
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๒.  เกณฑ์การขอพระราชทาน  ช้ันตราต่างๆ  ดังนี้ 
 ๒.๑  ช้ันตรา บ.ม. เป็นระดับ ๒  ไม่ครบ ๒ ปี แต่เป็นระดับ ๒  ก่อน  ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ  และมีเวลา
ราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕  ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๒  ช้ันตรา บ.ช.  เป็นระดับ ๒  ครบ ๕  ปีบริบูรณ์  (เป็นระดับ ๒  ก่อน  ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ 
 ๒.๓  ช้ันตรา จ.ม.  เป็นระดับ ๓/ค.ศ.๑  ไม่ครบ ๕ ปีบริบูรณ์  แต่เป็นระดับ ๓ ก่อน ๖ ตุลาคมของปีท่ีขอ  
และมีเวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๔  ช้ันตรา จ.ช.  เป็นระดับ ๓/ค.ศ.๑  ครบ ๕ ปีบริบูรณ์  (เป็นระดับ ๓  ก่อน  ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ) 
 ๒.๕  ช้ันตรา ต.ม. เป็นระดับ ๕/ค.ศ.๑  (เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๒,๕๓๐  บาท)  ไม่ครบ  ๕ ปีบริบูรณ์  
แต่เป็นระดับ ๕  หรือ ค.ศ.๑  (เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๕,๔๔๐  บาท)  ก่อน  ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ 
 ๒.๖  ช้ันตรา ต.ช.  เป็นระดับ ๕/ค.ศ.๑  (เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๕,๔๔๐  บาท)  ครบ ๕  ปีบริบูรณ์  
(เป็นระดับ ๕ ก่อน ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ) 
 ๒.๗  ช้ันตรา ท.ม. เป็นระดับ 7/ค.ศ.๑   (เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  ๒๒,๑๔๐  บาท)  ไม่ครบ ๕ ปี  แต่เป็น
ระดับ ๗  หรือ คศ.๒  ก่อน  ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ 
 ๒.๘  ช้ันตรา ท.ช. เป็นระดับ ๗/ค.ศ.๒  (เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  ๒๒,๑๔๐  บาท)  ครบ ๕ ปีบริบูรณ์  
(เป็นระดับ ๘ หรือ ค.ศ.๓ ก่อน ๖  ตุลาคมของปีท่ีขอ) 
 ๒.๙  ช้ันตรา ป.ม.  เป็นระดับ ๙/ค.ศ.๔  และได้ ท.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปีบริบูรณ์  ต้องเป็นผู้ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้นระดับ ๘ (๕๘,๓๙๐  บาท)  ด ารงต าแหน่ง  ผู้บังคับบัญชา  (ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีจะ
เกษียณอายุราชการในปีท่ีเกษียณ)  ได้รับ ท.ช.  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๑๐  ช้ันตรา ป.ช.  เป็นระดับ ๙/ค.ศ.๔  และได้ ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๑๑  ช้ันตรา  ม.ว.ม.  เป็นระดับ ๙/ค.ศ.๔  และได้ ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปีบริบูรณ์ 

เอกสารที่จะต้องจัดส่งประกอบการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ชั้นสายสะพาย 
 ๑.  แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (แบบ รร.๑) จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.  ส าเนา ก.พ.๗  ท่ีเป็นปัจจุบัน (รับรองโดยเจ้าหน้าท่ี ก.พ.๗ สพม. เท่านั้น) จ านวน  ๓  ชุด 
 ๓.  ส าเนาค าส่ังเล่ือนหรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีได้รับเงินเดือนระดับ ๘/๙ จ านวน  ๓  ชุด 
 ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๓  ชุด 
 ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๓  ชุด 
 ๖.  ส าเนาเปล่ียนช่ือนามสุกลใหม่ (กรณีเปล่ียนช่ือ – สุกล) จ านวน  ๓  ชุด 
 ๗.  ส าเนาประกาศราชกิจจาได้รับช้ัน  ท.ช.  กรณีขอ  ป.ม. จ านวน  ๓  ชุด 
 ๘.  ส าเนาประกาศราชกิจจาได้รับช้ัน  ป.ม.  กรณีขอ  ป.ช.   จ านวน  ๓  ชุด 
 ๙.  ส าเนาประกาศราชกิจจาได้รับช้ัน  ป.ช.  กรณีขอ  ม.ว.ม. จ านวน  ๓  ชุด 
 ๑๐.  ส าเนาหนังสือค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีเป็นปัจจุบัน จ านวน  ๓  ชุด 
 ๑๑.  หนังสือรับรองความประพฤติ  ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย จ านวน  ๑  ฉบับ 
กรณีเกษียณอายุราชการ  เสนอขอพระราชทานเหมือนกรณีปกติ  แต่พิมพ์ค่าว่า (เกษียณอายุราชการ  
ประจ าปี  พ.ศ.......)  เพิ่มเติมต่อท้ายในแบบ  สพป.๓  และแบบ รร.๑ 
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
 ๑.  แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (แบบ  รร.๑) จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.  ส าเนา ก.พ.๗  ท่ีเป็นปัจจุบัน (รับรองโดยเจ้าหน้าท่ี ก.พ.๗  สพม.  ๒๕ เท่านั้น) จ านวน  ๒  ชุด 



 
๙ 

 ๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๒  ชุด 
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ 
 ๑.  แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ  รร.๑) จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.  ประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จ านวน  ๔  ชุด 
 ๓.  ส าเนา ก.พ.๗  ท่ีเป็นปัจจุบัน (รับรองโดยเจ้าหน้าท่ี ก.พ.๗  สพม.  ๒๕ เท่านั้น) จ านวน  ๒  ชุด 
 ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๒  ชุด 
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจ า  (หมวดฝีมือ) 
 ๑.  แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ  รร.๑) จ านวน  ๑  ชุด  
 ๒.  ส าเนาทะเบียนประวัติพร้อมรับรองส าเนา จ านวน  ๒  ชุด 
 ๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๒  ชุด 
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการ 
 ๑.  แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ  รร.๑) จ านวน  ๑  ชุด  
 ๒.  ส าเนาสัญญาจ้างต่อเนื่องให้ครบ  ๕  ปีบริบูรณ์  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  ๒  ชุด 
 ๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๒  ชุด    
หมายเหตุ  กรณีข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุในปีท่ีจะขอพระราชทาน  ให้จัดแยกกลุ่มออกจากผู้ขอ
พระราชทานปกติ 
 ๓.๓.๒  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๘  ลงวันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือกไว้  ดังนี้ 
 ๑)  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒)  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ 
 ๓)  มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนด  เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ 
 ๔)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 -  รองผู้อ านวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
 -  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 -  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 -  เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 -  ศึกษานิเทศก์  และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม  หรือหัวหน้าหน่วยหรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
 -  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)  และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่า
หัวหน้ากลุ่ม  หรือหัวหน้าหน่วย  หรือผู้อ านวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
 -  ครู  ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 
 -  ต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเทียบเท่า  ดังนี้ 
 ก.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหรือเคยมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการ 
 ข.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และผู้ด ารงต าแหน่ง  บุคลการทางการศึกษาอื่น  ท่ีมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม  หรือหัวหน้าหน่วย   หรือผู้อ านวยการกลุ่ม  เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก  โดยไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 



 
๑๐ 

 -  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนจึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูท่ีมีสมบัติเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  
และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกทราบโดยท่ัวกัน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  personnel.obec.go.th.  
ดังก าหนดการคัดเลือก  ดังนี้ 
 ๑.  ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 ๒.  รับสมัคร วันท่ี ๑๘ - ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๓.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันเสาร์ท่ี ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 ๔.  ประเมินประวัติและผลงานการปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ท่ี ๒๓  พฤศจิกายน – วันศุกร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๕.  สอบข้อเขียน วันเสาร์ท่ี ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
  ๑)  ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  ๒)  ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ีและสมรรถนะทางการบริหาร 
 ๖.  สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๗.  ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๘.  พัฒนาก่อนบรรจุแต่งต้ัง  (ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.) วันอังคารท่ี ๑๓ – วันจันทร์ท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๙.  แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล  ๑  ปี  วันศุกร์ท่ี ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๓.๓.๓  แจ้งข้อมูลลดหย่อนภาษีประจ าปี  ๒๕๖๐  เนื่องจากในเดือน  มกราคม  ๒๕๖๐  จะด าเนินการจ่ายเงินเดือน
ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  ด้วยระบบจ่ายตรงเงินเดือน  ในเรื่องการค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  จะค านวณด้วย
ระบบเงินได้สะสม  แต่เนื่องจากข้อมูลลดหย่อนได้ท่ีด าเนินการไว้ในระบบ  ไม่ทันสมัย  ดังนั้น  เมื่อระบบเปิดให้โหลด
ข้อมูลเดิม  จะด าเนินการให้เจ้าตัวแก้ไขและส่งคืน  เฉพาะผู้ท่ีมีเงินเดือน  ๒๕,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  เนื่องจากผู้ท่ีได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่านี้  จะไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขในระบบอีกครั้งหนึ่ง 

 ๓.๔  กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๔.๑  การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเส่ียว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี ๒๕๕๙  ก าหนดจัดงานในระหว่างวันท่ี  ๑๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ สนามหน้าศาลากลาง  
จังหวัดขอนแก่น  รูปแบบการจัดกิจกรรมในงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับห้วงเวลาการไว้ทุกข์ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  รวมท้ังสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และเพิ่ม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เช่น  การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ /ซุ้มถวายความอาลัย  
และการจัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  เป็นต้น 
  ๓.๔.๒  สภากาชาดไทย  ในนามของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ท่ี ๖  จังหวัดขอนแก่น  แจ้งยอดผู้ร่วม
บริจาคโลหิตครั้งท่ี ๒  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๖๑  คน  ได้รับโลหิตจ านวนท้ังส้ิน  ๑๖๑  ยูนิต 
(ถุง)  คิดเป็นปริมาณ  ๖๔,๔๐๐ ซี.ซี.  และมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง  จ านวน  ๓๒  คน   
  ๓.๔.๓  การรักษาความสะอาดเขตน่ามอง  ห้องน่าเรียน  ผู้อ านวยการมอบให้รองผู้อ านวยพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันท์ 
ด าเนินการเรื่องขยะ  และความสะอาดเขตน่ามอง  ห้องน่าเรียน 

 ๓.๕  กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๕.๑  น านักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการ “Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  
จ านวน  ๑๐๐  คน  วันอังคารที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น คุณครูท่ีรับผิดชอบ คุณครูอุไรวรรณ ภวสุริยกุล 



 
๑๑ 

 ๓.๕.๒  ประชุมเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี จังหวัดขอนแก่น  วันท่ี  
๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  อาคาร  ๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ผลงานของ
แนวร่วมแก่สมาชิก พร้อมท้ังส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๑๐๐  คน ประธานการประชุม  น.พ.วิชัย  อัศวภาคย์  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ าพอง 
 ๓.๕.๓  น านักเรียนร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๐  จ านวนนักเรียน  ๔๐  คน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจิตส านึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และเป็นแกนน าในการ
รณรงค์ให้คนในสังคมร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและ
ความรุนแรงของปัญหา  การสาธารณภัยได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดโรงเรียน
ปลอดภัยของอาเซียน และเพื่อจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผน  ในวันท่ี ๑๖ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น  คุณครูท่ีรับผิดชอบท่ีน านักเรียนไปร่วม คือ คุณครูนงพร  โสใหญ่ 
และคุณครูอดิเทพ  พลบ ารุง 
 ๓.๕.๔  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และสาธารณสุข
จังหวัด ในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  พบกัญชา  ๒  คน และบุหรี่  
๑๐๔  ราย  ผู้อ านวยการมอบให้รองผู้อ านวยการกฤษตกร  เศรษฐโสภณ  ประชุมช้ีแจงคณะท างานและรายงาน  
 ๓.๕.๕  การด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
(พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)  ตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ท่ี ศธ 
๐๔๒๕๕/๔๘๙๗  ลงวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการขับเคล่ือน  ส่งเสริมกิจการสภา
นักเรียนให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  ของคนไทยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นรูปธรรม  และยั่งยืน  รวมท้ังเป็นกิจกรรมหนึ่งในจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อให้การ
ด าเนินการชัดเจนมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  ให้ประชุมท าความเข้าใจกับครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
การท างานสภานักเรียนและพัฒนาครู  บุคลากร  ท่ีก ากับ  ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒)  ให้จัดต้ังสภานักเรียนและด าเนินการอย่างเข้มแข็งให้ยั่งยืน 
  ๓)  ให้ส่งเสริม สนับสนุนสภานักเรียน  ด าเนินกิจกรรม TSC REEN CHALLENGE  ภายในวันท่ี  
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะติดตามผลการด าเนินงานจาก 
เพจ Facebook  “สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ.  ดังรายละเอียด คือ 
 -  สนับสนุนให้โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
 -  สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 -  ให้พิจารณากล่ันกรองการเข้าร่วมกิจกรรมของสภานักเรียนกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ  หลีกเล่ียงการน าเด็กออกนอกห้องเรียน  ซึ่งไม่ใช่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓.๕.๖  บทบาทของครูท่ีปรึกษา  ผู้อ านวยการแจ้งบทบาทของครูท่ีปรึกษา คือ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  ระบบการจัดการศึกษาและการประเมินผลระดับต่างๆ ท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา  ตลอดจนระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน  นักศึกษา  ดังนี้ 



 
๑๒ 

 ๑)  อธิบายและช้ีแจงให้นักเรียน  นักศึกษาทราบและเข้าใจต้ังแต่ต้นปีว่า  วิชาท่ีนักเรียน  
นักศึกษาจะต้องเรียนมีอะไรบ้าง  แต่ละวิชาท่ีนักเรียน  นักศึกษาจะต้องเรียนในปีการศึกษานั้นๆมีประโยชน์แก่
นักเรียน นักศึกษาอย่างไร  ท้ังในขณะท่ีเรียนและในอนาคต 
 ๒)  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มท่ีตนรับผิดชอบไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ให้ค าปรึกษา  หรือช่วยให้นักเรียน  นักศึกษาเกิดความรู้สึกสบายใจ  ไม่ว้าเหว่  มีผู้เป็นท่ีพึ่ง  เข้าใจตนเองและ
เข้าใจปัญหาของตนดีขึ้น  รู้จักคิดแก้ปัญหาของตนได้  มีความรอบครอบใคร่ครวญดีขึ้น  มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองมากขึ้น 
 ๓)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียนและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการสอน  หรือการเพิ่ม
รายวิชาเรียน 
  ๔)  ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน  แนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน  วิธี
เรียน  การเตรียมสอบ  ฯลฯ 
  ๕)  ดูแลให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา   
  ๖)  ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการมาเรียน  การปรับตัว  ตลอดจนปัญหาทุกข์สุขของ
นักเรียน  นักศึกษาในความดูแล 
  ๗)  ติดตามดูแลการเรียนของนักเรียน  นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  ๘)  พบนักเรียน  นักศึกษาในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ  จัดหาเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 
และปัญหาส่วนตัวเป็นรายบุคคล 
  ๙)  ติดต่อผู้ปกครองเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษารวมท้ังรายงานความประพฤติผล
การเรียน  และปัญหาของนักเรียน  นักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ  เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขเท่าท่ีจะกระท าได้ 
   ๑๐)  ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ  เช่น  ฝ่ายแนะแนว  ฝ่ายปกครอง  และครูประจ ารายวิชา  ใน
กรณีท่ีนักเรียน  นักศึกษามีปัญหา 
 ๓.๕.๗  การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรยาม  ดังนี้ 
   ๑)  ครูเวรต้องปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรรักษาการสถานท่ีตามเวลาท่ีระเบียบ  ค าส่ังก าหนด 
  ๒)  ดูแลความเรียบร้อยภายบริเวณโรงเรียน  ตลอดจนอาคารเรียน  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ของโรงเรียน 
   ๓)  ประชาสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อกับโรงเรียน 
  ๔)  ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติ  หรือเหตุการณ์ร้ายแรงให้รีบรายงานผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้าสถานศึกษาทราบ  
ตามล าดับ 
  ๕)  บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดสถิติและบันทึกเวรทุกครั้งท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวร 
 ๓.๕.๘  กิจกรรมหน้าเสาธง  เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกวันในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน  เป็น
กิจกรรมท่ีนักเรียนทุกคนและครูต้องร่วมกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมส าคัญ  คือ  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  
การอบรมโดยครูเวรประจ าวัน  เป็นต้น ตามต าแหน่งแล้ว  ครูมีบทบาทหน้าท่ีต้องรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชนและ/หรือสถาน
ประกอบการ  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการด้านสังคมและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  ดังนั้น
ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้กับนักเรียน 
  ๓.๕.๙  กิจกรรมนักเรียน  เป็นงานเกี่ยวกับนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนท้ังมวล ยกเว้นกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้
บรรลุผล ซึ่งครูมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 



 
๑๓ 

   ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกิจกรรมชมรมต่างๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
   ๒)  ด าเนินการจัดต้ังและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา 
  ๓)  จัดกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ  ในวัน
ส าคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
   ๔)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  
นัก ศึกษาและ ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพและ 
มนุษยสัมพันธ์ 
   ๕)  ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
   ๖)  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
            ๗) ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
   ๘)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๙)  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร 
   ๑๐)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
   ๑๑)  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๓.๕.๑๐  กิจกรรมโฮมรูม  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่ม  มีการฝึก
ปฏิบัติหรือท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ  เช่น  การรู้จักตนเอง  การรู้จักผู้อื่นและ
ส่ิงแวดล้อม  ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต  เป็นต้น  กิจกรรมเหล่านี้จะจัดใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้  โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน  ท่ีมีนักเรียนกับครูประจ าช้ันเปรียบเสมือน 
บิดา  มารดา ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันร่วมกันท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

 ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร  อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 ๔.๒  การแต่งต้ังสมาคมผู้ปกครอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  อยู่ในระหว่างด าเนินการ   
 ๔.๓  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ผู้อ านวยการมอบให้รองผู้อ านวยการนพดล  สิงหศรี  และคณะคุยรายละเอียด  
และจะต้องส่งข้อมูลภายในวันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่นๆ 
 ๕.๑  ขอบคุณ  คุณครูเครือวัลย์  คงรักช้าง  คุณครูกรุงศรี  เหมพลชม  และคุณครูอดิเรก  สารีพิมพ์    สนับสนุน
อาหารว่างในการประชุมวันนี้ 
 ๕.๒  ขอบคุณศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดขอนแก่น  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  
จ านวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 
 



 
๑๔ 

   
 
  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 
 

 ลงช่ือ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                           (นายนพดล   สิงหศรี) 
              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
   

                                                    ลงช่ือ                           ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
                                   


