รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องร่มมะขาม
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
เปิดประชุมเวลา

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
๑๑๔ คน
๒๐ คน
๑๕.๐๐ น.

วาระก่อนการประชุม
๑. ผู้ อ านวยการขอแสดงความเสี ย ใจกั บ คุ ณ ครู ส มหวั ง เสื อ โคร่ ง ที่ สู ญ เสี ย คู่ ส มรส และได้ ม อบให้
รองผู้อ านวยการพิพั ฒ น์ พงศ์ บุ ญอนั นต์ น าคณะไปร่ว มงานฌาปนกิจ ศพในวัน ที่ ๑๓ สิง หาคม ๒๕๖๒
ณ บ้านจาน ตาบลหนองยายพิมพ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. คุณครูสมหวัง เสือโคร่ง ได้มอบปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียน ผู้อานวยการขอบคุณและมอบให้การเงิน
โรงเรียนเพื่อนาไปใช้เกิดตรงกับวัตถุประสงค์ผู้มอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอให้โรงเรียนดาเนินการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
และจัดส่ง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต่อไป
๑.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้กาหนดจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเผยแพร่
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มื อสาหรับประชาชนระดั บ
สถานศึก ษา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสานักงานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต ๒๕ รายละเอี ยดจะแจ้ ง ในเว็ บไซต์ สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
เขต ๒๕ ต่อไป
๑.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้โรงเรียนดาเนินการเร่งรัดการพัฒนานักเรียนตาม
ปฏิทินการดาเนินโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยดาวโหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบเข้มได้ที่ http://english.obec.go.th และให้รายงานผลการดาเนินการในรูปไฟน์ CD ต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อรายงานสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ต่ อ ไป ผู้ อ านวยการมอบให้ ก ลุ่ ม วิ ช าการและกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ
๑.๔ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จัดงานระดับชาติ ตาม ๔ ภูมิภาค พร้อมทั้งกาหนดจัดหวัดที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานแต่ละภูมิภาค ดังนี้
- ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓
ขอให้กลุ่มวิชาการกากับ ติดตามการส่งกิจกรรมการแข่งขัน ให้ทันตามกาหนดการ และขอเป็นกาลังใจให้ครูผู้
ฝึ ก สอนทุ ก กิ จ กรรม ท าให้ ดี ที่ สุ ด ผลจะเป็ น อย่ า งไรก็ ต้ อ งยอมรั บ ถื อ ว่ า เป็ น การฝึ ก ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ควรส่งเสริม และให้มีทักษะในชีวิต
สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดให้ใช้ชื่อการจัดงาน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ” แบ่งการจัดการแข่งขันเป็นลู่ประถมศึกษา มอบหมายให้จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพและลู่ของมัธยมศึกษา มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ศรีสะเกษ – ยโสธร เป็นเจ้าภาพ
จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และ
คัดเลือกนักเรียนทั้งเด็กปกติและเรียนรวม จากโรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ยกเว้น โรงเรียน
ขยายโอกาสที่ เ ปิ ด สอนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ให้ ไ ปแข่ ง ในลู่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา มติในที่ประชุมจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ
ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้จัดการแข่งขันเป็น ๕ กลุ่ม ตามจานวนของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการ
กลุ่มที่ ๒ นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่
ประธานกรรมการ
กลุ่มที่ ๓ นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อานวยการโรงเรียนพล
ประธานกรรมการ
กลุ่มที่ ๔ นายสุรเชษฐ รูปต่า ผู้อานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
กลุ่มที่ ๕ นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
ประธานกรรมการ
กาหนดการกลุ่มที่ ๑ พิธีเปิด วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
กาหนดการกลุ่มที่ ๒ พิธีเปิด วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านไผ่
กาหนดการกลุ่มที่ ๓ วันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพล และโรงเรียนพลพิทยาคม ไม่มีพิธีเปิด
การแข่งขัน
กาหนดการกลุ่มที่ ๔ พิธีเปิด วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
กาหนดการกลุ่มที่ ๕ พิธีเปิด วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
ส่วนรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันมีอะไรบ้างดูได้ดังรายละเอียดแนบ
๑.๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กาหนดการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๒๕
เกมส์” ประจาปี ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๗ ชนิดกีฬา คือ ๑) ฟุตบอล ๒) วอลเลย์บอล ๓) เซปักตะกร้อ ๔) ฟุตซอล
๕) บาสเกตบอล ๖) เปตอง ๗) กรีฑา โดยรอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต : ห้วงระยะเวลาการแข่งขันให้
แต่ละสหวิทยาเขตกาหนดเอง สาหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕
กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่ง ขัน ให้สหวิทยาเขต เขตละ ๙,๐๐๐ บาท ให้ ส หวิท ยาเขตสามารถด าเนิ นการส่ง เรื่ องเบิ กจ่า ย
ดังกล่าวได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๑.๖ การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา กรมบัญชีกลางได้
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา ด้วยระบบจ่ายตรง
และส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ ได้ ดาเนิน การน าข้ อ มูล เพื่อ อ านวยความสะดวก

๓
ในการส่งข้อมูลต่อให้บุคลากรในสังกัด โดยผ่านโปรแกรม E-Money นั้น เนื่องจากมีปัญหาในขั้นตอนการทางาน
บางประการ จึงได้เปลี่ยนโปรแกรมในการทางาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
๑.๗ วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒ มอบให้กลุ่มวิชาการแจ้ง หยุดเรีย น เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่
แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนาฎศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่ อวั นพุ ธที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้ องร่ มมะขามโรงเรี ยนขามแก่ นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียน ขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ การแข่งขั นงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับมั ธยมศึ กษา จัง หวัด ขอนแก่น ครั้ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้
- โรงเรียนขามแก่นนครเป็นสถานที่แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, นาฎศิลป์, กิจกรรมท้องถิ่น
(เอกสารดังแนบ)
- การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระบบจะเปิดช่วง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ครูที่ได้รับการประสานให้เป็นกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรมให้แจ้งชื่อที่กลุ่มวิชาการ
- ให้ค รูที่ จะส่ง กิจ กรรมเข้ าร่ วมศิล ปหั ตถกรรมนั กเรีย น ระดับ มัธ ยมศึก ษา ให้ป ระมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ส่งที่กลุ่มวิชาการ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓.๑.๒ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กาหนดการเข้าเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อ
ขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่ง ความมุ่ง มั่น อนุรักษ์
สรรพสิ่ ง สรรพชี วิ ต ด้ ว ยจิ ต ส านึ ก ของครู แ ละเยาวชนวั น อั ง คารที่ ๒๗ เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
๓.๑.๓ งานห้องสมุด ได้จัดทาสมุดบันทึกรักการอ่าน โดยมีเอกสารประกอบการอ่าน (อ่านเอาเรื่อง)
ประจาทุกวันอังคาร เป็นการปลู กฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องช่วยกากับ ดูแล
และตรวจสอบลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการอ่าน/เขียน/คิด/วิเคราะห์ นักเรียนในปรึกษาของท่าน และ
รวบรวมส่งงานห้องสมุดเมื่อสิ้นภาคเรียน
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี ขอให้คุณครูที่ยังไม่ล้างหนี้ให้ดาเนินการล้างหนี้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ การขอใช้รถโรงเรียนเมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตให้รถโรงเรียนเบอร์อะไร และพนักงานงานขับรถ ให้ผู้
ขอให้รถประสานพนักงานขับรถอีกครั้งเพื่อความชัดเจน
๓.๓.๒ การขอใช้หอประชุม ขอให้ผู้ขอได้ตรวจสอบว่าว่างหรือไม่ และประสานแม่บ้านอาคาร ๕ อีกครั้ง
เพื่อความชัดเจน

๔
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
ผู้อานวยการฝากให้กลุ่มกิจการนักเรียน กาชับไม่ ให้นักเรียนนาอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทาน
บนอาคารเรียน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ การจัดซื้ออุปกรณ์ชุด Tinker Kit (ทิงเกอร์คิด) ตามบันทึกข้อความสรุปการประชุมระหว่างงานไอซีที
และกลุ่ ม วิ ช าการ เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าวิ ท ยาการค านวณ โดยใช้ ง บรายได้
สถานศึกษาตามโครงการของงานไอซีที ตามแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ มติในที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๒ การจัดงานเกษียณครูโรงเรียน กาหนดจัดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มติในที่ประชุม จัดที่โดม
อเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร
๔.๓ ผู้อานวยการขอความร่วมมือให้คุณครูและบุคลากรโรงเรียนใส่ชุดไทย หรือชุดไทยทุกวันศุกร์ ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจะประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ ขอรับพระราชทาน
เกียรติบัตร ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน
ร่วมต้อนรับ
ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

