
1 
 

รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๓ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๒๑   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

................................................................... ....... 
ผู้มาประชุม 

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๓๕  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทิว  พจนา    ลาศึกษาต่อ 

๒. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๓. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ลาป่วย 

๔. นางอุดมพร  ศรีส าอางค์  ขออนุญาต 

๕. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง  ลาคลอด 

๖. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ลาป่วย 

๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๘. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๙. นางสาวภัณฑิลา  สะอาด  ลากิจ 

๑๐.  นายอุดมศักดิ์  สีแสด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 - 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  จากการประชุมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ แจ้งเรื่องการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันให้แสดงความความคิดเห็นผ่านช่องทางที่
ก าหนดให้ทางเว็บไซต์ของส านักงานกฤษฎีกาไม่แสดงออกที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและผิด
กฎหมายอาญา 

 ๑.๒  การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่โรงเรียนไม่มีรองผู้อ านวยการโดยต าแหน่ง
สามารถแต่งตั้งบุคลากรครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการได้  โดยโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 
๗๑๙  คน  แต่งตั้งได้  ๑  คน  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ๗๒๐ – ๑,๐๗๙  คน แต่งตั้งได้  ๒  คน จ านวน
นักเรียน ๑,๐๘๐ – ๑,๖๗๙ คน  แต่งตั้งได้  ๓  คน  จ านวนนักเรียน ๑,๖๘๐  คน  แต่งตั้งได้  ๔  คน 

 ๑.๓  การเลือกตั้งในวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  ให้ข้าราชการครูวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเชิญ
ชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเลือกตั้ง 

 ๑.๔  การประเมิน OBECQA  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียนที่รับการประเมินมีโรงเรียนก าแพง  
นิเทศ ติดตาม 
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 ๑.๕ การเลื่อนข้ันเงินเดือนจากการประชุมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
ประชุมผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรก สพฐ.
ก าหนดเม็ดเงินให้ สพม.๒๘   ร้อยละ ๓  ของฐานเงินเดือน สพม.๒๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าจะใช้
ในเขตจริงเท่าไรซึ่งมติของคณะกรรมการใช้แต่ละโรงเรียน  ๒.๙๙ เปอร์เซ็นต ์คะแนนวิชาการ  ๗๐ เปอร์เซ็นต์
คะแนนคุณธรรมจริยธรรม  จ านวน  ๓๐  เปอร์เซ็นต ์ รูปแบบ คือ  ๑.  ให้ข้าราชการครูประเมินตนเอง 

๒. ผู้บริหารประเมิน (แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้อมูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน
ประเมิน )  ๓. คณะกรรมการอย่างน้อย  ๓ ท่านพิจารณา การแบ่งกลุ่ม  ๒.๙๙  คือ ภาพรวมของโรงเรียนจะ
ให้ใครเท่าไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  การประเมินแล้วแต่คณะกรรมการว่าจะใช้กี่กลุ่ม  การประเมิน  คะแนนร้อยละ  
๕๙.๙๙  ระดับปรับปรุง  จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙.๙๙ ระดับพอใช้  คะแนนร้อย
ละ   ๗๐ –  ๗๙.๙๙   ระดับดี   คะแนนร้อยละ  ๘๐ – ๘๙.๙๙  ระดับดีมาก  คะแนนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  
ระดับดีเด่น  
 ๑.๖  การรับนโยบายของทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  จะให้นโยบายในปี
การศึกษา ๒๕๖๒  สหวิทยาเขตกันทรารมย์  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  รับนโยบายภาคเช้า  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     
๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  ในวันที่  ๒๙  -  ๓๐  มนีาคม  ๒๕๖๒  เป็นงานผ้าป่าโรงเรียน  จากที่ทางโรงเรียนส่งหนังสือไป
หน่วยงานต่างๆ  มีโรงเรียนร่วมท าบุญมาแล้ว  ๒๐  กว่าโรงเรียนจาก  ๘๐  โรงเรียน  รายละเอียดให้คุณครู
รัตนดิลก  ค าเพราะ  แจ้งในที่ประชุม  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑  ขอความร่วมมือครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมจะมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  ในวันที่  
๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตั้งกองผ้าป่าซึ่งกิจกรรมตลอดทั้งวัน    เวลา  ๑๘.๐๐  น.  
พบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า โดยจองโต๊ะจีนได้กับคุณครูปรียานุช  สงสาร หรือ คุณครูรัตนธร  ชุปวา   ราคาโต๊ะจีน  
โต๊ะละ  ๑,๖๐๐  บาท โดยสั่งจองโต๊ะให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๗  มีนาคม   ๒๕๖๒  ยอดโต๊ะจีนตอนนี้ได้
จ านวน  ๓๐  โต๊ะ  ส่วนโต๊ะอาหารที่ต้อนรับในตอนกลางวัน  ใช้ของวัดโดยคุณครูสุพัตรา  ดาวหนเป็นผู้
ประสานในส่วนของอาหารมีขนมจีนและส้มต าดูแลตลอดทั้งวัน 
 ๔.๒  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมดังนี้  
  ๔.๒.๑   เวที  รองผู้อ านวยการพิวัฒน์  ศรเพ็ชร   เป็นประธาน  คุณครูนพวรรณ  จ านงค์ศรีเป็น
กรรมการและเลขานุการ  ดนตรีของศิษย์เก่า  ราคา  ๔,๒๐๐  บาท  เครื่องเสียงเป็นของศิษย์เก่าราคา   
๑๐,๐๐๐  บาท  
  ๔.๒.๒  สถานที่  คุณครูวีระชัย  พละศักดิ์  เป็นประธานคุณครูวริฐา  มานะศรีสุริยัน  เป็นกรรมการ
และเลขานุการใช้สถานที่โดมเป็นกองอ านวยการในการรับซองผ้าป่า 
  ๔.๒.๓  ปฏิคมให้รองผู้อ านวยการปฐมาวดี  ศรีชนะและทีมงานดูแล 
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  ๔.๒.๔  สถานที่จอดรถให้คุณครูณฤภง  ศรีละพล  ให้นักศึกษาวิชาทหารมาช่วยโดยให้ใช้สนาม
ฟุตบอลเป็นบริเวณจอดรถ 
  ๔.๒.๕  พิธีกรและพิธีการ คุณครูวิชา  กิ่งทอง  เป็นประธาน  คุณครูบังออน จุลพล  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ   
  ๔.๒.๖  คณะครูโรงเรียนกันทรารมณ์ให้บริจาคคนละ  ๑,๐๐๐  บาท  โดยโรงเรียนจะออกใบเสร็จ
ให้เพ่ือให้ไปลดหย่อนภาษี  
 ๔.๓  คุณครูรัตนดิลก  ค าเพราะ  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๓.๑   ในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตอนเช้ามีพิธีสงฆ์ มอบคุณครูวิโรจน์  มั่นธรรม  นิมนต์
พระสงฆ์  ๙  รูป  ในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   
  ๔.๓.๒  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ครบวาระวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใหส้รรหา
กรรมการชุดใหม่โดยมีคุณครูอาวิรุทธ์  สีดาและทีมงานโดยผู้อ านวยการให้ไปหาทีมงานเอาไว้คณะกรรมการชุด
เก่าให้ด าเนินงานจนเสร็จงานผ้าป่าก่อน   

     ๔.๔  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๔.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
   -ไม่มี- 

  ๔.๔.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป    
     ๔.๔.๒.๑  การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  จะมีคณะกรรมการ 
มาประเมินโรงเรียนให้ช่วยกันดูสภาพแวดล้อมให้ดี 

  ๔.๔.๓  กลุม่บริหารงานบุคคล 
  นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๔.๓.๑   การลงเวลาปฏิบัตริาชการของข้าราชการครูให้ท างานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๒   และวันที่  ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ 
   ๔.๔.๓.๒  นางสุพัตรา  ดาวหน    แจ้งในที่ประชุมเรื่องเวรยามที่ได้รับมอบหมายของครูผู้หญิง
และครูผู้ชายเรียบร้อยแล้วเหลือในส่วนของนักการภารโรง 

  ๔.๔.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   ๔.๔.๑  ข้อมูลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  EP  และ MEP  เรียบร้อยแล้วระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑  MEP   จ านวน  ๗  คน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  EP  จ านวน  ๑๐  คน 
   ๔.๔.๒  นายสมพงษ์  ละชั่ว  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๔.๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน 
    ๔.๔.๒.๒  ข้อมูลนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จ านวน  ๔๒๙  คน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ จ านวน  ๔๑๒  คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน  ๓๘๑  คน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔  จ านวน  ๓๓๔  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  จ านวน  ๓๗๖  คน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  จ านวน  ๓๓๖  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒,๒๖๘  คน   
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    ๔.๔.๒.๓  แจ้งปฏิทินการแก้  ๐ ,ร ,มส.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน   ๗๒  คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จ านวน  ๑๗  คน  ในสว่นของ ปพ. ๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  รับวันที่  
๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  รับ ปพ.๑  วันที่   ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ 
    ๔.๔.๒.๔  การรับสมัครนักเรียนวันที่  ๒๒ –  ๒๗   มีนาคม  ๒๕๖๒  รูปแบบตรวจเอกสาร
ข้างนอกห้องโสตทัศนศึกษา รับสมัครข้างในห้องโสตทัศนศึกษาระดับละ  ๔  โต๊ะ  ถ้านักเรียนไม่กรอกใบสมัคร
ให้กรอกในระบบโดยรับจ านวนวันละ  ๑๒๐  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   สอบวันที่  ๓๐  มีนาคม  
๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สอบวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ โดยครูผู้คุมสอบรับข้อสอบและสอบ
ตามห้องที่ได้รับมอบหมายพร้อมตรวจและกรอกคะแนนส่งวิชาการ การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑  วันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔  วันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๖๒   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  จะมีการสอบศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  ทั้งหมด  
๒๒  อัตรา 
 ๕.๒  นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ส่งในวันที่  ๒๒  มีนาคม  
๒๕๖๒   
 ๕.๓  ซองผ้าป่าจากโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจ านวน  ๕๐ ซองให้ช่วยกันบริจาคโดยแจกกลุ่มงานละ 
๑๐  ซองและซองผ้าป่าของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘   วันที่  ๑๔  เมษายน 
๒๕๖๒ ที่บ้านซ าตารมย์เพ่ือร่วมสร้างศาลาการเปรียญให้ช่วยกันบริจาคและโรงเรียนรวบรวมส่ง 
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๕๐  น. 
 

 

                                              
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                     (นางเด่นดวง  ยศวิจิตร)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม            หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ               ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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