
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕   

โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………………. 

 
ประธานที่ประชุม  นายโสภณ  มาตราสงคราม   (ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร) 
ผู้มาประชุม  ๑๕๖ คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๓ คน 
 ๑ . นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ ไปราชการ 
 ๒ . นายปริวรรต  ประจันตะเสน ไปราชการ 
  ๓. นางสุมาลี  สุคนธ์คันธชาติ  ลากิจ  
 
เปิดประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
วาระก่อนการประชุม 
  แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  จ านวน  ๑๓  ท่าน  ดังนี้  
 ๑.๑  นายโสภณ   มาตราสงคราม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๒  นายนิรันดร์   กระพ้ีแดง ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๓  นายประดิษฐ์   กดนอก ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๔  นายนฤพงษ์   วุฒิพันธุ์ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๕  นายเกียรติศักดิ์   มนูญศักดิ์ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๖  นางนภาพร   พิมพ์วรเมธากุล ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๗  นางสาวประทุมพร   หลาบหนองแสง ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๘  นางสาวสมปรารถนา  มะลิใหม่ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๙  นางสาวภาวดี   แสงศร ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๑๐  นางไพรัตน์   ชื่นปรีชา ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๑๑  นางรัชนี   กลิ่นทอง ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๑๒  นางบัวกัลป์   ศรียันต์ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๑๓  นายพนม   สิงห์พิมพ์ ต าแหน่ง  ช่างปูนโรงเรียนขามแก่นนคร  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
๑.๑  ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑   ผู้อ านวยการโสภณ  มาตราคราม  ที่ได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ด้านผลงานทางวิชาการ 
ผ่านการประเมินโดยไม่มีเงื่อนไข  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  
 ๑.๑.๒  ผู้อ านวยการโสภณ  มาตราสงคราม  เป็นผู้อ านวยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๓  ผู้อ านวยการโสภณ  มาตราสงคราม  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  



๒ 
 

มาด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นผู้เสียสละ  อุทิศตนและท าคุณประโยชน์แก่การศึกษาชาติจวบจน
ครบวาระเกษียณอายุราชการ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘   วันอังคารที่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่โรงแรมสตาร์โฮเต็ล  
จังหวัดระยอง 
 ๑.๑.๔  ผู้อ านวยการนายโสภณ  มาตราสงคราม  เป็นคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕  ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา  จังหวัดขอนแก่น  
 ๑.๑.๕  นายนิรันดร์  กระพ้ีแดง  รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน งบประมาณ และบุคคล   
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นผู้เสียสละ  
อุทิศตนและท าคุณประโยชน์แก่การศึกษาชาติจวบจนครบวาระเกษียณอายุราชการ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘   
วันอังคารที่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่โรงแรมสตาร์โฮเต็ล  จังหวัดระยอง  
 ๑.๑.๖  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงาน  
เพ่ือโลกสีเขียว  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ENERGY INNOVATION FOR GREEN  GLOBE  2014 – 2015”  ระดับประเทศ  
ประจ าปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  กระทรวงพลังงาน  โดย นายเจษฎา  สาตุ่น  นายศราวุธ  ด ามินเศก  และ 
เด็กหญิงสุดารัตน์  ส่วยนนท์  ครูที่ปรึกษา  นายนิกร  สีกวนชา  และนายองอาจ  ประจันตเสน   
วันจันทร์ที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘   
 ๑.๑.๗  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลดีเด่น เป็นโล่รางวัล  สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี   
ประจ าปี  ๒๕๕๘  เนื่องในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน  ครั้งที่ ๒๙  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน  ที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร  ในวันเสาร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๘  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม   
กองลูกเสือวิสามัญ  ระดับประเทศ  ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ที่สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร   
วันพุธที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๙  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ  
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง  ๒๕๕๖”  
 ๑.๑.๑๐  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง   
ประเภทสถานศึกษา  เพ่ือเตรียมขึ้นสู่ระดับเพชรต่อไป   
 ๑.๑.๑๑  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต  ระดับภูมิภาค  
ในโครงการท าดีท าง่ายให้เลือดเยาวชนไทยให้โลหิต  เป็นทุนการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท   
จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 
 ๑.๑.๑๒  โรงเรียนขามแก่นนคร  ชนะเลิศการประกวดขับร้องประสานเสียง  ตามโครงการค่านิยม ๑๒  ประการ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันศุกร์ที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   
จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป  
 ๑.๑.๑๓  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทลูกเสือวิสามัญ  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับประเทศ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  
กรุงเทพมหานคร  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๑๔  โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ฟุตบอลนัดพิเศษ วันสถาปนาโรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นักกีฬา ๒๒ คนได้รับทุนการศึกษาคนละ ๑,๐๐๐ บาท และเงินสนับสนุน
ทีมจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ าพุ  
 ๑.๑.๑๕  โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  
โตโยต้า We are  friend ที่โตโยต้าแก่นนคร  วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘   



๓ 
 

 ๑.๑.๑๖  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – 
วันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๘ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  
ได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เข้ารับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โรงแรมโฆษะ      
จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นกีฬาเยาวชนคัดเลือกภาค ๓ ที่จังหวัดอุดรธานี  
วันที่ ๑๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาแฮนด์บอล
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
 ๑.๑.๑๗  นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  ของคุรุสภา   
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๑๘  นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑  ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  
บาท  การประกวดกลอนสด  เนื่องในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  จากสโมสรนักเขียน 
ภาคอีสาน  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันพุธที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๑๙  นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑   ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
จังหวัดขอนแก่น  สาขา  สื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ปูองกันปัญหาสังคม  และ  นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑  สาขา  พัฒนาเยาวชน  บ าเพ็ญประโยชน์  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
เนื่องในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘  จากนายก าธร  ถาวรสถิตย์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ที่  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘   
 ๑.๑.๒๐  นายสถาพร  เศษวันโคตร  นายเทียนชัย  แก้วใส  นายทนุธรรม  ใบกว้าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๖/๔  และ  นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑  ได้รับ
คัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในโครงการเยาวชนแห่งชาติ  จัดโดย  สมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น  กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารกิจ
ขอนแก่น  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๒๑  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ได้รับการประสานจากกลุ่ม 
Adoption International of Switzerland  จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  จ านวน  ๔  คน  
คือ  เด็กชายธนชัย  กลับเกลื่อน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕  เด็กหญิงกาญจนพร  เกตุวงษ์  นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    และนางสาววินาดา  เย็นเสนาะ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ที่ห้องประชุมเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒  ในวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘   
 ๑.๑.๒๒  ด.ญ.วรรณรัตน์ เพ็งมอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี ๓  ชื่อผลงาน อุปกรณ์ครอบเตาพลังงานหาร ๓ ครูผู้ฝึกสอน   
นายนิกร  สีกวนชา  และจะได้น าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในวันเสาร์ที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
ที่ห้องออดิทอเรียม บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   
๑.๒ ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๒.๑ กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE  รอบลงพ้ืนที่ประเภทสถานศึกษา  ระดับประเทศ   
ที่ห้อง TO BE NUMBER ONE  ในวันอังคารที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
  ๑.๒.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา  ท าบุญตักบาตร  ในวันศุกร์ที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ที่ถนนสายกลาง 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๓ กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  สุขภาพอนามัยดี  ในวันพุธที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘   
ที่โรงเรียนขามแก่นนคร 



๔ 
 

 ๑.๒.๔  กิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ที่หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๕  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
 ๑.๒.๖  กิจกรรมโฮมพ่ีตุ้มน้อง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันเสาร์ที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘   
ที่โรงเรียนขามแก่นนคร    
 ๑.๒.๗  กิจกรรมเทิดครูกลอนสุนทรภู่  เคียงคู่คุณธรรม  น าสู่ความพอเพียง  ในระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๖  มิถุนายน  
๒๕๕๘  ที่ลานหอพระและหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๘  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๙  กิจกรรมบริจาคโลหิต  ครั้งที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  จ านวน ๓๔๕ ราย ได้ปริมาณโลหิต 
๑๑๖,๐๐๐ ซี.ซี. ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๐  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในวันพุธที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๑  กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแกนน า  รุ่นที่ ๒๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่  ๑๘ – 
๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่บ้านชีกกค้อ  ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒.๑๒  กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่  ๒๕ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๓  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๔  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ในวันศุกร์ที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่ลานหอพระและ
ถนนสายกลางโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๕  กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
ในวันอาทิตย์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ที่ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๖  กิจกรรมตักบาตรเข้าพรรษา น าพาสู่อาเซียนด้วยวิถีพอเพียง  ทุกวันพฤหัสบดีเดือนสิงหาคมและเดือน
กันยายน  ๒๕๕๘  ที่ลานหอพระและถนนสายกลางโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๗  กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๘  กิจกรรม  ๑๒ สิงหา มหาราชินี ราษฎร์เปรมปรีดิ์  สู่วิถีอาเซียน  ในวันอังคารที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๑๙  กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
ในวันเสาร์ที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๒๐  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ที่หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๒๑  กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
ประจ าปีการศึกษา  ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๕ – ๖  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
   ๑.๒.๒๒  กิจกรรมปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาขามแก่นนคร  ในวันเสาร์ที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่บริเวณหลัง
และหน้าโรงเรียนขามแก่นนคร 



๕ 
 

  ๑.๒.๒๓  กิจกรรมการถ่ายท าเทปรายการโทรทัศน์ “คนไทยหัวใจไม่ท้อ” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง ๕  โดยบริษัทพานอราม่า ( Panorama Production Company) ซึ่งถ่ายท าเทปเก่ียวกับประสบการณ์
การท างานของคุณครูสุภา  มนูญศักดิ์ ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต่อเนื่องมาจนถึง
รุ่น ๒๑ ณ บ้านดิน ศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน และพ้ืนที่ภาคสนามในชุมชนคือ หนองซองแมวและห้วยศิลา   
(วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต าบลศิลา) ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  ซึ่งจะออกอากาศใน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 ๑.๒.๒๔  กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ค ารับรองการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียน  คนดี  
ศรีขามแก่นนคร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘ และกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในวันพุธที่  
๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่หน้าเสาธงโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๒.๒ ๕  กิจกรรมการนิเทศติดตาม การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA  
(SCQA)  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
 ๑.๒.๒ ๖  กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนขามแก่นนคร วันเสาร์ที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 ๑.๒.๒ ๗  การประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  คุณครูวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ในวันจันทร์ที่ ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๘  ทีท่ี่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา   
 ๑.๒.๒๘  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนขามแก่นนคร วันอังคารที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘  ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๒.๒๙  กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
๑.๓  เรื่องแจ้งให้ทราบจากส างานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   
 ๑.๓.๑  ขอเชิญชวนข้าราชการครูและผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา  และบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล   
กฐินพระราชทาน  ประจ าปี  ๒๕๕๘  โดยให้รวบรวมเงินบริจาคส่งกลุ่มอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕  ภายในวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘    
 ๑.๓.๒  งานควบคุมภายในให้ด าเนินการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  (แบบ ปอ.๑)  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักตรวจแผ่นดิน
จังหวัดขอนแก่น  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
 ๑.๓.๓  การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน “สพม.๒๕ ขอนแก่นเกมส์”  ประจ าปี  ๒๕๕๘  รอบชิงชนะเลิศ  ใน
ระหว่างวันที่ ๕ – ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  และก าหนดพิธีเปิดการแข่งขันวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   
ที่ศูนย์กีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 ๑.๓.๔  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  โรงเรียนน าร่อง   
จ านวน  ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้    
 ๑.๓.๔.๑  โรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน  ๒  โรงเรียน คือ  ๑)  ในเมือง  โรงเรียนนครขอนแก่น  
๒)  นอกเมือง  โรงเรียนมัญจาศึกษา 
 ๑.๓.๔.๒  โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน  ๔  โรงเรียน  คือ  ๑)  ในเมือง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ขอนแก่น  ๒)  นอกเมือง  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา  และโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา   
 ๑.๓.๔.๓  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน ๔  โรงเรียน  คือ  ๑)  ในเมือง  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  
๒)  นอกเมือง  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม และโรงเรียนยางค าพิทยาคม  



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
- เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๗  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
     ๓.๑ เรื่องจากผู้อ านวยการ (นายโสภณ  มาตราสงคราม) 
  ๓.๑.๑  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากล  
ก าหนดส่งวันที่  ๙  ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยส่ง file ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้บันทึกลงในแผ่น CD เพ่ือน าไปเผยแพร่ที่มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อไป  
     ๓.๒ เรื่องจากกลุ่มวิชาการ (นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี) 
  ๓.๒.๑  คุณครูกัลยา  เรืองจันทร์  และนักเรียนจ านวน  ๙  คน  เป็นตัวแทนยุวกาชาดโรงเรียนขามแก่นนคร    
เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน  ปี ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
  ๓.๒.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ก าหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ ๖๕  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ระดับเขตพ้ืนที่  ในระหว่างวันที่  ๘ - ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  สถานที่จัดการแข่งขันมี  ๔  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนนครขอนแก่น  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  และกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  โรงเรียนกัลยาณวัตร  
จัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นักบินน้อย  และการงานอาชีพ  และโรงเรียนขามแก่นนคร  จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและภาษาไทย   
กิจกรรมที่แข่งขันมี  ๖  กลุ่มสาระ  สาระทางวิชาการไม่มีการแข่งขัน คือ  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  การแข่งขันจะสิ้นสุดที่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับภาคเท่านั้น  ไม่มีการแข่งขันในระดับประเทศ  
ภาคอีสานจัดการแข่งขันท่ีจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งก าหนดการแข่งขัน  ในระหว่างวันที่  ๗ – ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
รายละเอียดการแข่งขันระดับภาคอีสาน  จังหวัดสุรินทร์  รายละเอียดอื่น ๆ  ให้เข้าไปดูที่ Website  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (ที่มา : รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘)   
  ๓.๒.๓  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ( Information Technology for Education Center:ITEC)  
  ๑)  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ปัจจุบันการติดต่อขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง รวมทั้ง มีกฎหมายว่า
ด้วยการอนุญาตจ านวนมากและบางฉบับก็ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ และขั้นตอนใน
การพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน  
   ดังนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน จึง ได้มีการตราพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น ซึ่งเป็นเสมือนกฎหมายกลาง ที่จะก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การจัดให้มีช่องทางในการรับค าขอ ณ จุดเดียว และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตกับประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : http://www.opdc.go.th) โดยพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
หลังประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ๑๒๐ วัน  โดยหน่วยงานราชการทุกแห่งจักต้องจัดท าคู่มือประชาชนให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  : 
http://www.opdc.go.th และปิดประกาศไว้ที่หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ  หากไม่ด าเนินการหัวหน้า
หน่วยงานนั้น ๆ อาจถูกฟูองตามมาตรา ๑๕๗ ได้ 

http://www.opdc.go.th/
http://www.opdc.go.th/


๗ 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ได้น าโรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดท าคู่มือประชาชน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้ด าเนินการเผยแพร่ขึ้นทาง Website โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย   
   ๒)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV : Distance 
Learning via TV)  จัดอบรมท่ีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนขามแก่นนคร
คุณครูเข้าอบรม ๕ ท่าน 
     ๓.๓  เรื่องจากกลุ่มกิจการนักเรียน (นายทินกร  ทองดี) 
  ๓.๓.๑  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปี ๒๕๕๗  ระดับสหวิทยาเขต  โรงเรียนขามแก่นนครรับการประเมิน  ในวันจันทร์ที่          
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ก าหนดการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 
     ๓.๔  เรื่องจากกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล (นายนิรันดร์  กระพี้แดง) 
 ๓.๔.๑  งานงบประมาณ บริหารการเงิน  และบัญชี 
    ๓.๔.๑.๑  แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมเงิน  คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเลขอนุมัติ  (เลขแดง)  
จากแผนงานแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑)  ยื่นแบบฟอร์มสัญญายืมเงินต่อเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมแนบส าเนาเอกสารการเลขอนุมัติ  
จัดซื้อจัดจ้าง  (เลขแดง)  และลงทะเบียนในสมุดทะเบียนคุมการยืมเงินให้เรียบร้อย (ตัดงบใบยืมทุกวันอังคารของสัปดาห์) 
 ๒)   การเงินเสนอผู้บริหารอนุมัติ  ตามใบสัญญายืมเงิน  (ภายในหนึ่งสัปดาห์) 
 ๓)   ครูผู้ยืมเงินรับเงินตามสัญญายืมเงิน  (ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์) 
 ๔)  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
 ๕)  ในการยืมเงินไปราชการให้ด าเนินการรายงานการเดินทางไปราชการภายใน ๗ วัน 
(หลังจากไปราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
 ๖)  ส่งเอกสารล้างหนี้รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง  (ตรวจสอบที่งานการเงิน และลงทะเบียน 
การส่งล้างเงินยืมในสมุดทะเบียนคุมการยืมเงินให้เรียบร้อย  การเงินส่งพัสดุเพ่ือด าเนินการ/เสนอล้างหนี้  
ต่อผู้บริหาร) 
 ๗)   พัสดุส่งล้างใบยืมที่แผนงาน/งานการเงินลงบัญชีการล้างใบยืม 
 ๓.๔.๑.๒  การขอเบิกผ่านงานแผนงานและงบประมาณ  อนุมัติเลข/ผ่านงานพัสดุ/การเงิน/ผ่านผู้บริหาร 
 ๑)  แผนงานส่งเรื่องขอเบิกเงินท่ีงานการเงิน 
 ๒)   การเงินเสนอขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจ่ายภายใน  ๑  สัปดาห์ 
 ๓)  ด าเนินการจ่ายเงินค่าวัสดุ/ค่าจ้างและอ่ืนๆ ให้  บุคคล/ ร้านค้า/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 ๔)   ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง และเงินเดือน ครูอัตราจ้าง/แม่บ้าน/ยามและคนสวน โอนเข้าบัญชี  
เงินฝากทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน 
 ๓.๔.๑.๓  เบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเช่าบ้าน 
 -  ส่งเรื่องขอเบิกก่อนวันที่ ๕ ของเดือน 
 ๓.๔.๒  งานบริหารสินทรัพย์  
  ๓.๔.๒.๑  การตรวจสอบพัสดุถาวร  ประจ าปี  
  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ตามค าสั่งของโรงเรียน  
ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน  ขอให้ด าเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  ตุลาคม 
๒๕๕๘  พร้อมน ารายการตรวจสอบส่งคืนงานพัสดุที่คุณครูวรรณวนัช  ก าหนดศรี  ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



๘ 
 

 ๓.๔.๒.๒  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับงบประมาณจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์  
ต่อพ่วง  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐  บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)  จ านวน ๑๑ ชุด ประกอบด้วย  
  ๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่  
  ๒)  โทรทัศน์สีจอแบน ขนาด ๕๐ นิ้ว  
  ๓)  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมส านักงาน  และกลุ่มวิชาการจัดสรรดังนี้ 
   -  ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ จ านวน ๑ ชุด  
   -  ห้องประชุมกลุ่มกิจการนักเรียน  จ านวน ๑ ชุด  
   -  ห้องประชุมวิชาการ   จ านวน ๑ ชุด  
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน ๒ ชุด  
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน ๑ ชุด  
   -  งานแนะแนว    จ านวน ๑ ชุด  
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TV จ านวน ๑ เครื่อง  
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ TV     จ านวน ๑ เครื่อง 
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ TV     จ านวน ๑ เครื่อง 
   -  งานประชาธิปไตย (ห้องสภานักเรียน)  TV     จ านวน ๑ เครื่อง 
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โน้ตบุ๊ค  จ านวน ๑ เครื่อง  
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  โน้ตบุ๊ค  จ านวน ๑ เครื่อง  
   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โน้ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง  
   -  งานพัสดุ โน้ตบุ๊ค     จ านวน ๑ เครื่อง  
 ๓.๔.๓  งานบริหารงานบุคคล  (ทบทวนแนวปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน ๒๕๕๘) 
  ๓.๔.๓.๑  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕  จ านวน  ๙  คน  เข้ารับการพัฒนาตามโครงการน าร่องคูปองพัฒนาครู  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๘  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ๓.๔.๓.๒  การมาปฏิบัติราชการ  ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน  ที่ลงเวลา
ด้วยการ Scan ลายนิ้วมือ ถ้ามาหลังเวลา ๐๘.๒๐ น. ถือว่ามาสาย และการกลับ คุณครูทุกท่านควรกลับหลัง
เวลา  ๑๖.๓๐ น.  โดยการ  Scan  ลายนิ้วมือ 
  ๓.๔.๓.๓  การลา  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแนวปฏิบัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๓.๔.๓.๔  การลากิจ  ต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑  วัน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้  
ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็นไม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้  ให้ลาทางโทรศัพท์  โทรสารโดยตรงกับรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานงบประมาณและบุคคล  ทั้งนี้ต้องส่งใบลาทันทีเม่ือมาปฏิบัติราชการ  
  ๓.๔.๓.๔  การลาปุวยให้ลาทางโทรศัพท์โดยตรงกับผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการกลุ่ม
แผนงานงบประมาณและบุคคล  หรือหัวหน้างานบริหารงานบุคคลเท่านั้น  และต้องส่งใบลาทันทีเมื่อมาปฏิบัติ
ราชการ  (กรณีลาปุวยเป็นเวลาติดต่อกันเกิน  ๓  วัน  ให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบการลาด้วย) 
  ๓.๔.๓.๕  การเขียนใบลาให้ใช้แบบพิมพ์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 



๙ 
 

  ๓.๔.๓.๖  การไปราชการ 
  ๑)  การไปราชการประชุมอบรมสัมมนาหรือไปราชการอ่ืน ๆ  ตั้งแต่  ๑  วันหรือ
มากกว่า  ไม่ต้องลงชื่อปฏิบัติราชการที่โรงเรียนให้ไปลงชื่อ  ณ  สถานที่อบรมสัมมนานั้น ๆ  
  ๒)  คุณครูที่ไปราชการตาม  ข้อ ๑)  เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการให้รายงานผลการประชุม
อบรม  สัมมนาต่อหัวหน้าสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  โดยผ่านสายงานการบังคับบัญชา 
  ๓)  แบบรายงานให้ใช้แบบพิมพ์ของทางโรงเรียน  ซึ่งขอได้จากงานบุคคล 
  ๓.๔.๓.๗  การสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สามารถสั่งจองได้ที่งานบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔.๔  งานสารบรรณ  
  ๓.๔.๔.๑  หนังสือราชการและค าสั่งจากกลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้หัวหน้างาน  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ถ้าเป็นค าสั่งโรงเรียนให้ผู้ตรวจลงลายมือชื่อ
ที่มุมด้านล่างขวาของกระดาษทุกแผ่น  ก่อนการน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
  ๓.๔.๔.๒  ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่เสนองานเพ่ือขออนุมัติ  ติดต่อขอรับเอกสารคืนที่  
งานสารบรรณในวันถัดไป   
  ๓.๔.๔.๓  จดหมายลงทะเบียน  พัสดุ  EMS  ขออนุญาตแจ้งลงทางไลน์โรงเรียน   
๓.๕  เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ (นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์) 
  ๓.๕.๑ การเข้าร่วมรับการประเมินโครงการพี่น าน้องรักษ์น้ า ตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ า ตามแนวพระราชด าริ รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนขามแก่นนคร โครงการร่วมใจฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ห้วยศิลา  
ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบค่ายประเมิน ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมการกระบวนการค่ายพ่ีน าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดราชบุร ี
  ๓.๕.๒  งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ จังหวัดขอนแก่น  ขบวนแห่พิธีเปิด  
ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ – ๕  การจ าหน่ายบัตรฉลากสภากาชาดไทย รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงเรียนร้อยละ ๑๐ ของบัตร 
ที่จ าหน่ายได้  ที่จอดรถฟรี เรื่องอ่ืน ๆ จะประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป  
  ๓.๕.๓  การขอใช้สถานที่โรงเรียนขามแก่นนครเป็นที่พักนักกีฬา  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “ไดโนเสาร์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    ๓.๕.๔  การขอซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ส านักงานต่าง ๆ ขอให้แจ้งซ่อมแซมได้ที่งานอาคาร
สถานที่ คุณครูสมเพชร ปูอมสุวรรณ เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมในช่วงปิดภาคเรียน และให้ทันต่อการใช้งานช่วง
เปิดภาคเรียน 
  ๓.๕.๓  การจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ราชการ  โรงเรียนขามแก่นคร ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  
ก าหนดจัดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ งานเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี 



๑๐ 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
    - ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

  (ลงชื่อ)                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                (นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี) 
                   ต าแหน่ง  ครู 

         (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                ต าแหน่ง  หัวหน้างานสารบรรณ 

                                                (ลงชื่อ)    ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                        (นายโสภณ  มาตราสงคราม) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 


