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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๓ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๕   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

กันทรารมณ ์ ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๓๓    คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายเฉลิม  บัวสิงห์       ไปราชการ 

๒. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี  ขออนุญาต 

๓. นางวรกมล  เรืองฝาง   ไปราชการ 

๔. นางสกุลรัตน์  ทองแสน  ขออนุญาต 

๕. นายก าพล  บัวแก้ว   ลากิจ 

๖. นางสาวศุภัสสร  รายระยับ  ลากิจ 

๗. นายส าราญ  เจริญชัย 

๘. นางกนกวรรณ  ก้อนค า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 - 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   
  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณบ้านพักครู 
 ๑.๒  การก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่  ๒  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘ ในวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓  
และทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘ ขอใช้รถตู้โรงเรียนในการออกประเมิน 
 ๑.๓  การประเมินความชอบครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครูนิลบล  เงินดี  ท าแบบประเมินและ
แจกให้คณะครูประเมินตนเอง และจะเรียนเชิญครูที่เป็นคณะกรรมการประเมินประชุมอีกครั้ง 
 ๑.๔  การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เดือนเมษายน
ผลการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นดังนี้   
  ๑.  นายส านวน  เพ็งชัย   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไพรัช  ทองสุ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(รองประธานกรรมการ) 
  ๓.  พระครูกิตติวนโสภณ   ผู้แทนองค์กรศาสนา 
  ๔. พระมหาเจษฎา  จันทาโภ    ผู้แทนองค์กรศาสนา 
  ๕. นางลัดดาวัลย์  ทองค า  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
  ๖. นายบุญญะพงค์  ทัดเทียม  ผู้แทนผู้ปกครอง 
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  ๗. ร.ต.จันที  ศาลา   ผู้แทนศิษย์เก่า 
  ๘. นายอมร  ศรไชย   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๙.  นายพรชัย  สุปิงคลัด  ผู้แทนครู 
  ๑๐. นายประวัติ  ศรีสุวรรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๑. นายศิริ  สุภาพ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๒. นายอภิชาติ  ชาญประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๓. นายวรุต  อินทะสมบัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๔.  ร.ต.อ.  เอกภูมิ  พลศักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๕.  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
ทางโรงเรียนได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  ๒๘  ทราบแล้ว 
 ๑.๕  การปฏิบัติและด าเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙ ) 
 ๑.๖  แจ้งแนวปฏิบัติของการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันจันทร์ให้แต่ง
กายด้วยชุดปฏิบัติการ  วันอังคาร  การแต่งกายเสื้อแส่ว/ผ้าพ้ืนเมือง/ผ้าไทย วันพุธ แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม/
เสื้อสีส้ม “ศรีสะเกษเกมส์”  วันพฤหัสบดี  เสื้อสีส้ม “TO  BE  NUMBER  ONE”  วันศุกร์ การแต่งกายเสื้อวิธี
พุทธ 
 ๑.๗  การรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอกันทรารมย์  มีโรงเรียนขนาดเล็ก ๔๕ โรงเรียนแต่ไม่ได้
รวม 
 ๑.๘  แจ้งการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่     

๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๔๕  น.   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
   นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่ม แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๑.๑   การส่งใช้เงินยืมโรงเรียน  โรงเรียนจะสรุป ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภายในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
   ๔.๑.๑.๒  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  ทางแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาจะสรุป
งานและนางสมสุข ลาสุนนท์  เชิญชวนให้ก าลังใจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดเดิมที่จะหมดวาระ 
   ๔.๑.๑.๓  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  รับการประเมินจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  โดยจัดบูทเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและจะแจ้งทางไลน์
อีกครั้งหนึ่ง 
   ๔.๑.๑.๔  การตรวจสุขภาพตามก าหนดการเดิมท่านที่ไม่ประสงค์จะไปก็ไม่เป็นไร 
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   ๔.๑.๑.๕  การเลื่อนข้ันเงินเดือนใช้เกณฑ์เดิม ๗๐  คะแนนจากวิชาการและ  ๓๐  คะแนนจาก
ฝ่ายเอกสารทาวิชาการให้เก็บรวบรวมไว้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนวันประเมินค่อยน าออกมาประเมิน   
  ๔.๑.๒  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
    ๔.๑.๒.๑  จากการประชุมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘   แจ้งเรื่องการ
ยืมเงินไม่มีการติดตามให้โรงเรียนติดตามคนที่ยืมเงินไปให้ส่งใช้เงินยืมด้วย   
   ๔.๑.๒.๒  พัสดุไม่ค่อยท าตามระเบียบ  การน าพัสดุมาให้ลงทะเบียนพัสดุให้เรียบร้อยและการ
เบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๔.๑.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   ๔.๑.๒.๑  นางณภัค  สิมณี  แจ้งในที่ประชุมขอขอบคุณครูทุกท่านที่ดูแลห้องประจ าแต่จะมี
บางห้องที่ยังไม่เทขยะให้ด าเนินการ 
   ๔.๑.๒.๒  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  แจ้งในที่ประชุมเรื่องการประเมินลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ าปี  ๒๕๖๒  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเรียบร้อยแล้ว    
  ๔.๑.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๓.๑  งานชุมชนรวมกับทางอ าเภอกันทรารมย์ออกพ้ืนที่ไปที่วัดสระสิม  บ้านโนนผึ้ง ต าบล 
ละทายในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือพาชาวบ้านท าหน้ากากอนามัยและท าขนม 
   ๔.๑.๓.๒  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องปรับคะแนนความประพฤติ  จ านวน  
๓๑๘  คน มารายงานตัวและปรับคะแนนเกือบครบแล้ว  ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
๒๒๐ คน ที่คะแนนความประพฤติต่ ากว่า  ๕๐  คะแนน  ต้องขอความคิดเห็นคณะครูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร 
   ๔.๑.๓.๓ ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาช่วยกันและในสัปดาห์หน้า
จะมีการจับสลากครูที่ปรึกษาห้องเรียนระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  
   ๔.๑.๓.๔  นางธนาภา  ค าผุย แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑.๓.๔.๑  การลงเวลาปฏิบตัิราชการวันสุดท้ายวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ และการลง
เวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เริ่มในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
     ๔.๑.๓.๔.๒  การมาปฏิบัติราชการสาย คือหลัง  ๐๘.๓๐ น.ตามระเบียบ 
    ๔.๑.๓.๔.๓  อยากให้มีแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือตรงจุดสแกนลายนิ้วมือและในการสแกน
ลายนิ้วมือถ้าไม่ได้สแกนลายนิ้วมือจะลงไม่ทราบสาเหตุ  การแจ้งลาให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง 
   ๔.๑.๓.๕ นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน แจ้งปัญหาการสแกนลายนิ้วมือแล้วไม่ขึ้นในเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือหน้าห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้ปรับปรุงระบบ 
   ๔.๑.๓.๖  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  เพ่ิมเติมในที่ประชุมเรื่องช่องทางการแจ้งการลาให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่โดยตรงก่อน  ๘.๐๐ น. และทางช่องทางโทรศัพท์ การไปราชการให้แจ้งก่อนวันไปราชการ 
   ๔.๑.๓.๗  นายพิวัฒน์  ศรเพชร  แจ้งในที่ประชุมวันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๓  ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดเก่า  ใครมีวาระจะเข้าท่ีประชุมให้แจ้งนางสมสุข  ลาสุนนท์ 
  ๔.๑.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
   ๔.๑.๔.๑  นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์  แจ้งในที่ประชุม  ดังนี้ 
    ๔.๑.๔.๑.๑  วันที่  ๑ – ๖  มีนาคม ๒๕๖๓  วัดผลประเมินผลการเรียนนักเรียน  การเข้า
ระบบ  SGS  ช้าต้องขออภัย ในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  ส่งผลการเรียน วันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  
ประกาศผลการเรียน  วันที่  ๑๐ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  แก้  ๐ ,ร, มส และการแก้ ๐ ,ร, มส ไม่อยากให้
นักเรียนใช้งบประมาณมากให้ครูแต่ละวิชาพิจารณาให้งาน  ประกาศผลห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ห้อง EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนสมัครจ านวน ๑๔  คน
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และ MINI  EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  นักเรียนสมัคร จ านวน  ๑๒  คน  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  นักเรียนสมัคร  จ านวน  ๕๐  คน  และโรงเรียนจะเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเป็นห้องเรียนปกติแต่ใช้แผนการเรียนพิเศษสมัครพร้อมนักเรียนปกติวันที่  
๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดห้องเรียนกีฬา  ห้องเรียนนิติศาสตร์  
ห้องเรียนกีฬาคัดตัวนักกีฬา  วันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  นักเรียนจะได้รับยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา ๑,๐๐๐ 
บาท  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองมาแล้ว  การรับสมัครนักเรียนในวันที่ ๒๑ –  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓จะรับ
สมัครที่ห้องโสตทัศนศึกษา 
   ๔.๑.๔.๑.๒  วิทยาเทคนิคกันทรารมย์ฝากประชาสัมพันธ์โครงการทวิศึกษา  โดยเรียนที่
โรงเรียนกันทรารมณ์วันพุธ  วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ในวันจันทร์และวันอังคารเรียนที่วิทยาลัยเทคนิค สาขาที่
เปิดมสีาขาบัญชี  สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาช่างกลโรงงาน 

   ๔.๑.๔.๑.๓  การสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ในวันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สอบวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ 
ปพ.๑ ในวันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  รับ ปพ.๑  ในวันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๓   การลงเวลาปฏิบัติราชการลงถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓   การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการในช่วงนี้ให้ลงเวลาได้ถึง ๐๙.๐๐  น. จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓   ในวันที่ ๑  เมษายน  
๒๕๖๓ รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๓ รายงานตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๓ 
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 
  ๔.๑.๔.๑.๔  การกรอกข้อมูลประชารัฐให้กรอกส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ในวันที่  
๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ ครูวีรวัฒน์  สัตย์ชื่อและทีมงานจัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนยากจน
พิเศษ ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ขึ้น มีวิชาชีพช่างไฟฟ้า  ช่างปะดับฟ้า  วิชาชีพท าขนมอบ 
วิชาชีพช่างอิเล็กทอนิกส์  
 ๔.๑.๔.๒  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  แจ้งในที่ประชุมเรื่องหลักสูตรของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ของห้องเรียนกีฬาให้ปรับเพื่อเอาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑  นายอาวิรุทธ์  สีดา  ปรึกษาหารือเรื่องสมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์  เคยจัดงานในวันที่  ๑๒ 
เมษายนและจากการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าอยากให้ประเพณีคงอยู่  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร แจ้งในที่
ประชุมว่าจะแจ้งนายทวี  บุญพอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   นายกสมาคมศิษย์เก่า
กันทรารมณ์และนายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนกันทรารมณ์เองว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
โควิด - ๑๙  ก าลังระบาดให้งดจัดกิจกรรม 
  ๕.๒  นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙  เห็นด้วยที่งดจัดกิจกรรม 
งานเลี้ยงของสมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์  ปีหน้าครบรอบ  ๖๔  ปีค่อยจัดงานเหมือนเดิม 
  ๕.๓  นางบังออน  จุลพล  แจ้งจากงานประกันคุณภาพการศึกษาจะสรุปงานวันที่  ๑๙  มีนาคม  
๒๕๖๓  ที่หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์  การน าเสนองานท าตามมาตรฐานที่รับผิดชอบงานประกันท าค าสั่ง
เสนอผู้บริหารแล้วให้ครูเตรียมตัวเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบมีการลงเวลาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๖๓  เชิญประธานและเลขานุการของแต่ละมาตรฐานประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  
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ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐   

                            

                                        
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                  (นางสาวทศพร  คูณทวี)                        (นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร)            
 ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม        หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ            รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง  
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์             
                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 


