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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๔ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน ...๑๔๑....  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสุพัตรา  ดาวหน   ลาป่วย 

๒. นางสาววรรณสา  แก้วพวง  ลาป่วย 

๓. นางสาววริยา  แก่นค า  ลาป่วย 

๔. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๕. นายภรภัทร  เจริญธง   ไปราชการ 

๖. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง    ไปราชการ 

๗. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  ลากิจ 

๘. นางนิลบล  เงินดี   ลาป่วย 

๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๐. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๑.  นายดุริยางค์  ก้อนค า 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. Miss Xie  PanPan   ครูต่างชาติ 
๒. Miss Rean B. San Nicolas  ครูต่างชาติ 
๓. Miss  Ruelyn  Q. Fernandez ครูต่างชาติ 
๔. Mr. Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๕. Mr. Nathan Stacey Hudson ครูต่างชาติ 
๖. Aruu  Bolaji   ครูต่างชาติ 
๗. Mr. Jose  Jerel  S. Sonsona ครตู่างชาติ 
๘. นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นายสถาพร  นาเรือง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นายอภิวัฒน์  ชาภักดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.   นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.   นายธีรเดช  มีศร ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.   นายธีรวัฒน์  สุบุญมี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.   นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๑๗.  นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.  นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๙.   นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๐.   นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๑.   นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๒.   นายสายรุ้ง  ชะแร้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 

 นางธนาภา ค าผุย  หัวหน้างานบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์เรียนเชิญ  นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานในที่ประชุมมอบเกียรติบัตรครูที่ไม่มีวันลาในรอบ  ๑  ตุลาคม  
๒๕๖๐ ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑    โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รับมอบเกียรติบัตร  
 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอแสดงความยินดีกับครูที่ไม่มีวันลาที่ได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน        
 ๑.๒  ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่ช่วยกันสะสางห้องเรียนและห้องส านักงาน  โต๊ะที่ช ารุดผุพังได้
จัดเก็บเรียบร้อย  จะปรับเปลี่ยนประตูและแอร์ให้อยู่ในสภาพดี 
 ๑.๓  กิจกรรมเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทาน 
 ๑.๔  จากการเข้าร่วมประชุม  กบข. ในวันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ มีข้าราชการจากหลาย
หน่วยงานส่งตัวแทนเข้าประชุม  ๒๐๐  กว่าคน โดยภาพรวมได้ก าไร ๓๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น 
๖.๔๓  %  เป็นผลตอบแทนซึ่งจะมีหนังสือแสดงผลประกอบการมา 
 ๑.๕  การประชุมส่วนราชการอ าเภอกันทรารมย์ได้รับแจ้งมีนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่
สถานีต ารวจ 
 ๑.๖  เรื่อง To Be Number One  ให้มีความโดดเด่น 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๐๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  การใช้ค าน าหน้า (ดร.) เวลาท าหนังสือรายงานไม่ให้ใช้  ดร. น าหน้าให้ใช้นายเยี่ยม  ธรรมบุตร 

 ๔.๒  การลดการใช้กระดาษ นโยบายภาครัฐให้ลดการใช้กระดาษ 
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 ๔.๓  การใช้งบประมาณตามโครงการ  โครงการซื้อวัสดุเป็นหน้าที่ของพัสดุ  โครงการในกลุ่มสาระให้
กลุ่มสาระเขียนยืมเงินและบริหารจัดการล้างหนี้ให้เรียบร้อย 

 ๔.๔  การก่อสร้าง 

  ๔.๔.๑  การสร้างโดมและเสาธงชาติ    ถ้าวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาทผู้อ านวยการอนุมัติ
ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดมก าลังประกาศหาผู้รับจ้างตามข้ันตอนของพัสดุ  
  ๔.๔.๒  การสร้างห้องสมุด  ห้องสมุดปัจจุบันพบปัญหาน้ าท่วม ใต้หอประชุมเหมาะสมเพราะเป็น
ทางเข้าออกของโรงเรียน  ห้องสมุดและห้องเกียรติยศน่าจะมีในวันพุธจะพาครูบรรณรักษ์ไปศึกษาดูงานที่
โรงเรียนรัตนบุรี ชนะเลิศระดับประเทศ มีส้วมระดับประเทศและไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนศิรินธรในภาคบ่าย 

  ๔.๔.๓  สร้างกันสาดอาคาร ๔ และทางเดินระหว่างอาคาร  ๒  กับห้องกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

 ๔.๕  โครงการสหวิทยาเขต  จากการประชุมสหวิทยาเขตมีโครงการ  จ านวน  ๒  โครงการ คือ 

  ๔.๕.๑  โครงการส่งเสริมครูมีงานวิจัย 

  ๔.๕.๒  โครงการสะเต็มศึกษา 

  จะมีการศึกษาดูงานที่โรงเรียนลือค าหาญและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคัดเลือกครูที่สนใจ
เรื่องงานวิจัยมาโรงเรียนละ  ๔  คน ท่านใดที่สนใจให้สมัครสิ่งที่อยากเห็นคือครูมีงานวิจัยและมีการน าเสนอต่อ
สาธารณะชน 

 ๔.๖  โครงการสวนพฤกษศาสตร์และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สมัคร
เข้าร่วมโครงการถ้าโครงการอนุมัติก็ด าเนินการต่อไปและให้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมใน 

สหวิทยาเขตกันทรารมย์มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๒ โรงเรียนคือโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารและโรงเรียน
โนนค้อวิทยาคม 

 ๔.๗  โรงเรียนมาตรฐานสากลวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน  เข้าร่วมอบรมที่สยามริเวอร์ไซส์  จังหวัด
ชัยภูมิ  สพฐ.บังคับโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดยโสธรจ านวน  ๗  โรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๑๘  
โรงเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ขอเข้าร่วมอบรมโดยคณะครูที่เข้าร่วมอบรมจ านวน  ๖  คน   
 ๔.๘  การยืนรับนักเรียน  ให้ครูเวรไปยืนรับนักเรียนจ านวน ๕ – ๖  คนในแต่ละวัน 

 ๔.๙  การส่งงานตามก าหนดการต่างๆ  ให้รับผิดชอบงานให้ส่งให้ตรงตามเวลา 

 ๔.๑๐  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 

  ๔.๑๐.๑  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   ๔.๑๐.๑  นางสาวจารุพร  แก้วลา  ชี้แจงงานพัฒนาห้องเรียนและสภาพแวดล้อม แจกเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบและขอความร่วมมือครูก ากับห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบอุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียนเบิกได้ทุกคาบ ๗  ของทุกวัน 

  ๔.๑๐.๒  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

   ๔.๑๐.๒.๑  นายเยี่ยม  ธรรมบุตรผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งสิ่งที่ครูต้องมีดังนี้ 
    ๔.๑๐.๒.๑.๑  ทะเบียนผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน  มีสื่อส าเร็จรูป  สื่อที่ผลิตเอง  สื่อ
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้บันทึกเก็บไว้ 
    ๔.๑๐.๒.๑.๒   รายงานวิจัยในชั้นเรียน  เปน็วิจัยหน้าเดียว 

    ๔.๑๐.๒.๑.๓  PLC (การบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ) (Professional  
Learning Community ) เพ่ือน าไปลง  Log  Books  โรงเรียนกันทรารมณ์ท าในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
เลือก ๑  คนเป็นผู้น า  และ  ๑  คนเป็นผู้จดบันทึก ประเด็นสาเหตุและกิจกรรมที่ท าให้พูดในเรื่องการเรียน



4 
 

การสอน  เขียนปัญหาในรูปแบบ My  Mapping เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ดีแล้วน าปัญหามาจัดล าดับว่า
จะแก้ไขอย่างไรพร้อมถ่ายภาพกิจกรรมส่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  ๓  ภาพ ลงทุกวันพุธ 
    ๔.๑๐.๒.๑.๔  ID  PLAN   
    ๔.๑๐.๒.๑.๕  แผนการจัดการเรียนรู้  ให้มีทีดีที่สุด  ๑  รายวิชา 
   ๔.๑๐.๒.๒  นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งในที่
ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑๐.๒.๒.๑  นโยบายทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  การ
สนทนาภาษาอังกฤษตอนเช้าด าเนินการแล้วให้ส่งรูปกิจกรรมกับนางนฤมล  สินธุรัตน์  ห้องเรียนใดที่ยังไม่ได้
รับแบบสนทนาภาษาอังกฤษให้ติดต่อรับกับนางนฤมล  สินธุรัตน์   
    ๔.๑๐.๒.๒.๒  การแก้๐ ,ร,มส. ของนักเรียนลดลงจากห้าร้อยกว่าคนเหลือสองร้อยกว่า
คน 
   ๔.๑๐.๒.๓  นางเรณู  ค าวงศ์  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑๐.๒.๓.๑  วิชาเลือกเพ่ิมเติมให้ครูที่ปรึกษาช่วยติดตามหากนักเรียนออกแล้วให้แจ้ง
ด้วย 
    ๔.๑๐.๒.๓.๒  กิจกรรมลดเวลาเรียนมีหลายคนไม่ได้เลือกเลยประมาณ  ๔๐  คน 
    ๔.๑๐.๒.๓.๓  หลักสูตรที่ต้องส่ง สพม.๒๘ มี ๓  กลุ่มสาระท่ียังไม่ครบต้องเพ่ิมเติม 
    ๔.๑๐.๒.๓.๔  การจัดกิจกรรมชุมนุมวันอังคารและกิจกรรมระเบียบวินัยวันพุธให้ลงชื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๔.๑๐.๒.๔  นางนฤมล  สินธุรตัน์  แจ้งเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
    ๔.๑๐.๒.๔.๑  การส่งกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในรูปไฟล์ excel ให้ส่งวันที่  ๒๙  
มิถุนายน ๒๕๖๑  ของเดือนพฤษภาคมและของเดือนมิถุนายน 
    ๔.๑๐.๒.๔.๒  ภาพกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษให้ส่งเข้ากลุ่มไลน์สนทนาภาษาอังกฤษ   
 

  ๔.๑๐.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
   ๔.๑๐.๓.๑  นางณฤภง  ศรีละพล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑๐.๓.๑.๑ แจ้งการอยู่เวรประจ าวันแต่ละคณะสีให้ลงบันทึกที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน 

    ๔.๑๐.๓.๑.๒  ส่งแบบประเมิน  SDQ  และรูปเล่มวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

    ๔.๑๐.๓.๑.๓  การเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

    ๔.๑๐.๓.๑.๔  คาบกิจกรรม  ๕  ส  ๕  สี  ให้ครูทุกท่านประชุมพร้อมกันกับนักเรียนตาม
จุดนัดหมาย 

    ๔.๑๐.๓.๑.๕  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑/๒๕๖๑ จะปรึกษาหารือกันก่อนแจ้งให้
ทราบในภายหลัง 

    ๔.๑๐.๓.๑.๖  ครูที่ท่านได้ด าเนินการส่งแบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนให้ส่งทุกวัน 

    ๔.๑๐.๓.๑.๗  แจ้งการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 

       - วันไหว้ครู  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
       -  เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑๕ – ๑๖  
มิถุนายน  ๒๕๖๑  จัดกิจกรรมที่วัดกันทรารมย์  ไป-กลับ  ไม่ค้างคืน 
       - เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๒๙ – ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๑  จัดกิจกรรมที่วัดกันทรารมย์  ไป-กลับ  ไม่ค้างคืน 
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    ๔.๑๐.๓.๑.๘  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครูที่ปรึกษาคัดเลือก
นักเรียนแกนน าส่งภายในวันพุธกับนายวัลลภ  สุรวิทย์ จะอบรมนักเรียนวันศุกร์ 
    ๔.๑๐.๓.๑.๙  ติดตามการดูแลนักเรียน  ตรวจทรงผม  ทุกวันที่ ๑๕  ของเดือน 

    ๔.๑๐.๓.๑.๑๐  การสุ่มตรวจสารเสพติด  ครูที่ปรึกษาคัดกรองจาก SDQ ครูที่ปรึกษา
ติดตาม 
    ๔.๑๐.๓.๑.๑๑  การใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
    ๔.๑๐.๓.๑.๑๒  ครูทุกท่านรณรงค์ให้นักเรียนในที่ปรึกษาสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน 
   ๔.๑๐.๓.๒  นางธนาภา  ค าผุย แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑๐.๓.๒.๑  ขอความอนุเคราะห์ครูทุกท่านลงเวลาปฏิบัติราชการ 

    ๔.๑๐.๓.๒.๒  การอบรมพัฒนาครู  Obec  Training  
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑  การจ าหน่ายรถบัสเก่าและซื้อรถใหม่ 
  ขอมติในที่ประชุมซึ่งท่ีประชุมมีมติให้จ าหน่ายรถบัสเก่าและซื้อรถบัสใหม่ 
 ๕.๒  การจ าหน่ายน้ าดื่มในโรงเรียน ให้คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายน้ าดื่มสรุปให้ครูทราบใน
เวลา  ๑  เดือนว่าจ าหน่ายได้ก าไรเท่าไหร่  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบทางบริษัทซันดิวเสนอเง่ือนไขขอ
จ าหน่ายน้ าจาก  ๕ ตู้เหลือ  ๒  ตู้ โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้าโรงเรียน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 - 
    

มติที่ประชุม    -    

ปิดประชุมเวลา  ๑๘.๑๕  น.                            

        
  (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                      (นายทรงพล  นนทา)                          (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป      ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


