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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๕ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน ...๑๓๗....  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทรงพล  นนทา   ลากิจ 

๒. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ ลาป่วย 

๓. นางสาววริยา  แก่นค า  ลาป่วย 

๔. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๕. นางวรรณภา  ศรีใสย์   ไปราชการ 

๖. นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช  ลาป่วย 

๗. นางสมสุข  ลาสุนนท์   ลาป่วย 

๘. นางธนพร  อาทิเวช   ลาป่วย 

๙. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์   ไปราชการ 

๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๑. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๒.   นายกงจักร  บัวลา   ขออนุญาต 

๑๓.  นางนพวรรณ  จ านงศรี  ขออนุญาต 

๑๔.  นายดุริยางค์  ก้อนค า  ลากิจ 

๑๕.   ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๕๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  งานกิจกรรมวันไหว้ครู  อบรมคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ค่ายพ่ีน้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัยครั้งที่  ๒๖ ของศิษย์เก่าเป็นไป
ด้วยดี ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์      
 ๑.๒  ประตูทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้สภาพเก่าและไม่ได้ระดับกับรั้ว  มีศิษย์เก่ารุ่นคุณคร ู
รัตนดิลก  ค าเพราะ  ขอท าให้โรงเรียนโรงเรียนขอขอบคุณ 
 ๑.๓  การประกวดราคาโดมหลังจากประกวดราคาในวันนี้มีการเปิดซองมีผู้ยื่นซองจ านวน  ๖  ราย
ราคาต่ าสุดที่ยื่นราคา  ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาทจากราคาที่ตั้งไว้ ๓,๔๐๐,๐๐๐  บาท  ทางโรงเรียนจะแจ้งไปยังผู้
ยื่นซองประกวดราคาประมาณ  ๑  สัปดาห์แจ้งทุกรายให้ชี้แจ้งหากมีข้อสงสัยหลังจากนั้นผู้ที่ชนะประกวด
ประมาณกลางเดือนเซ็นสัญญาก่อสร้างโดมประมาณเดือนพฤศจิกายนก็จะแล้วเสร็จ ในส่วนของการก่อสร้าง
ห้องสมุดประมาณหนึ่งเดือนแล้วเสร็จ 
 ๑.๔  ผลการจ าหน่ายน้ าดื่มทางโรงเรียนด าเนินการก าไรเดือนมิถุนายนจ านวน ๑๓๑,๙๐๗ บาท 
 ๑.๕  จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของสหวิทยาเขตกันทรารมย์งานวิจัยเป็นแบบ
ง่ายๆ และดูห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการของ สสวท.กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักเรียนโรงเรียนลือค า -
หาญวารินช าราบจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน  ๓  วัน เรียนที่โรงเรียนจ านวน  ๒  วัน
นักเรียนจะพักในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฟรี ข้อสังเกตเด็กที่เรียนเป็นนักเรียนที่คัดมาพิเศษประมาณ ๓๐  
คน  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๔
มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๔๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  การพิมพ์หนังสือราชการ  ต้องถูกต้องธุรการท าฟอร์มให้ไปติดที่โต๊ะ ธุรการท าฟอร์มให้ทุกฝ่าย
น าไปติดไว้ที่โต๊ะท างาน 
 ๔.๒  การเปิด-ปิดแอร์ ( มาตรการประหยัดไฟฟ้า ) ในห้องเรียนบางห้องไม่ปิดไฟ ให้ปิดให้เรียบร้อย
โดยเฉพาะในวันศุกร์ให้ปิดก่อน การเปิด -ปิดแอร์ให้ดูอากาศเวลาประมาณ ๙.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. ค่อยเปิดแอร์ 
 ๔.๓  การแต่งกายชุดสีกากี  รองเท้าสุภาพสตรีให้เป็นรองเท้าคัดชู  ติดป้ายชื่อ  ติดแถบเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์  ผมต้องรวบให้เรียบร้อย  สุภาพบุรุษไม่ให้ใส่ผ้าใบกับชุดสีกากี 
 ๔.๔  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า เป็นรุ่นที่  ๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
เจ้าภาพหลักจะต้องรายงานผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐  มีคุณลักษณะ  ๒๙  ประการ มี
เรื่องการแต่งกายต้องสวมเสื้อขาว โรงเรียนจะด าเนินการตัดเสื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
ใช้งบปัจจัยพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นคอจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเสื้อคอปกมีโลโก้
โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวละ  ๑๘๕  บาท ให้ครูแจ้งไซต์เสื้อกับคุณครูนิตยาภรณ์  
ใจเรือง โดยใส่กลับกระโปรง 
 ๔.๕  การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ/ไปราชการ   ให้พิจาณาดีๆให้คุ้มค่า  การส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะต่างๆเหมือนกัน 
 ๔.๖  การเข้าอาศัยบ้านพักครู  มีปัญหาการเข้าอาศัยบ้านพักครู ไม่ได้จัดระเบียบมาก่อนและไม่
ชัดเจนในการด าเนินการให้ศึกษาแนวปฏิบัติโดยคนที่มีความเดือดร้อนให้เข้าอยู่อาศัยได้ให้คุณครูสนั่น  ศิริกุล
ส ารวจและให้สร้างกฎระเบียบให้ชัดเจน 
 ๔.๗  PLC  เห็นถึงความตั้งใจที่คณะครูท า  ให้ PLC   ทุกวันจันทร์เป็น  ๒ ชั่วโมง ส่งไลน์ให้
ผู้อ านวยการดูถ้าวันจันทร์ไหนมีประชุมในเลื่อน PLC  เป็นวันพุธแทนในส่วนของ l0g  Books จะเชิญวิทยากร
มาอบรมที่โรงเรียน 
 ๔.๘  โรงเรียนมาตรฐานสากล  จากการอบรมกับทีมงานที่จังหวัดชัยภูมิ รายงานไม่ให้เกิน ๑๐๐  หน้า 
Concept  คือ การบริหารงานในเชิงระบบ งานในเรื่องต่างๆตอบให้ได้ทุกคนรู้เหมือนกัน เช่น  กระบวนการ
ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ท าอย่างไร ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละหมวดประชุมและน าส่งวันศุกร์กับผู้อ านวยการ 
 ๔.๙  วันที่  ๖  กรกฎาคม   ๒๕๖๑ เลขา สพฐ. มามอบนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและ
มีงานเลี้ยงในตอนเย็นทีส่วนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  ที่อ าเภอ 
กันทราลักษ์   วันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  มีการติวนักเรียนของอิชิตันโรงเรียนเราได้โควตาติวจ านวน  
๕๐  คน และขอความอนุเคราะห์น้ าดื่มจากโรงเรียนเราจ านวน  ๕๐๐  ขวด 
 ๔.๑๐  โรงเรียนเราเป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ๑๔ –  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 ๔.๑๑  การพิจารณาความดีความชอบการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีแบบน้องใครที่ห่างต้องดูแลให้อยู่กันแบบ
พ่ีแบบน้อง 
 ๔.๑๒  การเยี่ยมบ้านนักเรียน วันที่ ๙ – ๒๐  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ โรงเรียนให้ค่าน้ ามันรถห้องละ 
๕๐๐  บาท ข้อมูลที่ต้องการคือสภาพครอบครัวอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรืออยู่กับปู่ย่าตายาย  สภาพเศรษฐกิจ
ทางบ้านเป็นอย่างไร    การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



4 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑  การศึกษาดูงาน/งานแสดงมุทิตาจิต  จะไปศึกษาดูงานเส้นทาง คือ กรุงเทพฯ –ภาคตะวันออก  
หรือกรุงเทพฯ –ภาคตะวันตก  โดยมติที่ประชุมคือกรุงเทพฯ-ภาคตะวันออกโดยเวลาประมาณกลางเดือน
สิงหาคมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโรงเรียนออกให้และครูสมทบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑  นักเรียนมาโรงเรียนโดยสวมเสื้อกันหนาวทับเสื้อนักเรียนฝากครูเวรและครูที่ปรึกษาให้นักเรียน
ถอดใส่กระเป๋า 
 ๖.๒  หากพบเห็นขยะในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนเก็บทิ้งให้เรียบร้อย 
 ๖.๓  นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยงสอบถามเรื่องการสวมเสื้อเหลืองในเดือนกรกฎาคมนี้มติที่ประชุมคือ
ให้สวมเสื้อเหลืองทุกวันศุกร์ 
 ๖.๔  นางสุพัตรา  ดาวหน แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๖.๔.๑  แจ้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันเสาร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น  ๓  
รอบ  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ระเบียบวาระการประชุมจะแจกให้ห้องละ  ๑ ชุด  สมุดบันทึกการ
ประชุมติดต่อรับที่ห้องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยในวันศุกร์ที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ในคาบที่ ๗ 
ให้นักเรียนเตรียมห้องประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  ๖.๔.๒  การเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันที่  ๙ –  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ๖.๔.๓  งานทูบีนัมเบอร์วันให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 
  ๖.๔.๔  ให้นักเรียนแต่ละห้องท าโครงสร้างโรงเรียนสีขาวโดยจะมีการตรวจวันศุกร์ 
  ๖.๔.๕  การแต่งกายนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ผมยาวไม่ให้ถักเปียให้ใช้กิ๊บ
ด าและโบสีด า  เสื้อให้ปักจุดให้เรียบร้อย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
และนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  กระโปรงสั้นและถุงเท้าสั้นไม่ถูกระเบียบ 
  ๖.๔.๖  งานวินัยของครูทาง สพม.๒๘ และ  สพฐ.  แจ้งห้ามครูและผู้บริหารกวดวิชาแก่ผู้เข้าสอบ
บรรจุ และช่วยสอดส่องป้องกันการทุจริตในการสอบ 
 ๖.๕  นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  เพ่ิมเติมเรื่องการห้ามครู  รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการติวการกวดวิชาแก่ผู้เข้าสอบบรรจุ   
    

มติที่ประชุม        รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๕๐  น. 
 

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

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


