
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่   ๙   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 

................................................ 
ประธานในที่ประชุม นายนิสสัน  มณีแสง  ประธานกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม  

๑. นายบุตร  ลีราช   กรรมการ 
๒. นายสาน  เครือแย้ม   กรรมการ 
๓. นางอมิตตา  คงสิงห์   กรรมการ 
๔. นายชื่น  เอิบบุญ   กรรมการ 
๕. นายจ าปา  สุขยา   กรรมการ 
๖. นายแดด  พิมพ์จันทร์   กรรมการ 
๗. นายค าพูน  เสริมจันทร์  กรรมการ 
๘. นางจินดา  ผิวเหลือง   กรรมการ 
๙. นายกอน  เรือชัย   กรรมการ 
๑๐. นายธนวัฒน์  พุ่มลา   กรรมการ 
๑๑. นายเฉลิม  แว่นด า   กรรมการ 
๑๒. นายบุญเพ็ง  มะลิงาม   กรรมการ 
๑๓. นางสาวพนาวัลย์  จันนุบิน  กรรมการ 
๑๔. นายวายุคล  จุลทัศน์                     กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุม  
๑. นางเถลิง  มั่นวงศ์   รองผู้อ านวยการ 
๒. นายเกริกวิทย์  จันทเขต  รองผู้อ านวยการ   
๓. นางสาวบุรี  โปรยกลาง  ครูช านาญการพิเศษ  
๔. นายศรีชัย  หวังสม   ครูช านาญการพิเศษ  
๕. นางสาวชาภา  จันทเขต  ครูช านาญการพิเศษ 
๖. นางกันธิมา  ยวงแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ 

 
ผู้จดบันทึกการประชุม นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครูช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๕  น. 
 

/ระเบียบวาระที่ 1... 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกท่าน  ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
. 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ด้วยงานเลขาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้จัดท ารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๓  / ๒๕๖๕   วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบหากการ
แก้ไขสามารถส่งมาทางงานเลขาฯ จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป   
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๑. ยืนยันตามความต้องการวิชาเอก 
ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ ศธ ๐๔๓๔๗/ ว๑๗๑๙  ลงวันที่ ๖   

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เรื่องยืนยันความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูทั้งหมด 28  อัตรา แจ้งทางโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรอัตราว่าง แจ้งยืนยันความต้องการวิชาเอกนั้น ซึ่งทางโรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้รับจัดสรรจ านวน  ๔  
อัตรา ซึ่งมีแบบส ารวจจ านวนต าแหน่งว่างและตามความต้องการวิชาเอกเพ่ือขอบรรจุและรับย้าย  และขอให้ทาง
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราว่าง ยืนยันวิชาเอกพร้อมรายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ภายในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนจึงขอความ
เห็นชอบท่านคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแจ้งมานี้ 

นายนิสสัน  มณีแสง  ตามหนังสือดังกล่าวแล้วนั้น เห็นควรเป็นไปตามที่ทางโรงเรียนเห็นความจ าเป็นของ
ทางโรงเรียนว่าต้องการวิชาเอกใด 

นายวายุคล  จุลทัศน์  ทางโรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องขอยืนยันวิชาเอกสังคมศึกษา  วิชาเอก
คณิตศาสตร์  วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกศิลปศึกษา เนื่องจาก ทางโรงเรียนมีมติร่วมกันว่าควรเป็นวิชาเอกดังกล่าว  
เนื่องจากมีครูย้ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวมีภาระงานสอนค่อนข้างเยอะ จึงน าเรื่องนี้มาเสนอท่าน
คณะกรรมการเพ่ือเห็นชอบเกี่ยวกับวิชาเอกดังกล่าว 
 นายค าพูน  เสริมจันทร์  หากทางโรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องยืนยันวิชาเอกสังคมศึกษา   วิชาเอก
คณิตศาสตร์  วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกศิลปศึกษา ก็น่าจะมีความเหมาะสม มาแทนต าแหน่งที่ว่าง เพราะเป็น
วิชาเอกท่ีไม่ใช่ใครๆก็สอนได้ จะต้องมีความสามารถพอสมควรและนักเรียนเราต้องได้รับการต่อยอดในการเรียน
การสอนต่อไป 
 นายแดด  พิมพ์จันทร์  เห็นด้วย ในการจัดสรรอัตราก าลังที่ทางโรงเรียนรับเข้ามาแทนต าแหน่งที่ครูย้าย
ออกไป จะได้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องต่อไป 
 

/ทางโรงเรียน... 



 
 

 ทางโรงเรียนมีต าแหน่งอัตราว่างที่ต้องการตามความจ าเป็นนั้นทางโรงเรียนได้มีมติขอความเห็นชอบท่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามวิชาเอกดังนี้ 

เลขที่ต าแหน่ง 129122 ต าแหน่ง ครู   บรรจุ   วิชาเอกสังคมศึกษา 
เลขที่ต าแหน่ง 84379   ต าแหน่ง ครู   รับย้าย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
เลขที่ต าแหน่ง 126125 ต าแหน่ง ครู   บรรจุ   วิชาเอกพลศึกษา 
เลขที่ต าแหน่ง 119228 ต าแหน่ง ครู   รับย้าย      วิชาเอกศิลปศึกษา 

 
 นายนิสสัน  มณีแสง ให้ทางคณะกรรมการร่วมกันลงมติเห็นชอบในเรื่องนี้ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ 
อย่างไร หากไม่มีคณะกรรกมาร่วมกันพิจารณาเห็นชอบมติดังกล่าวร่วมกัน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกระเทียมวิทยาเห็นชอบตามความ
ต้องการของโรงเรียน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๕๐  น. 
 
 

ลงชื่อ       รัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์   ลงชื่อ    วายุคล  จุลทัศน์ 

          (นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์)                  (นายวายุคล  จุลทัศน์) 
                         ผู้จดบันทึกการประชุม                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

ลงชื่อ     นิสสัน  มณีแสง 
(นายนิสสัน  มณีแสง) 

       ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
 
 
 


