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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๖ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน ...๑๓๖....  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๒. นางเรณู  ค าวงศ์   ไปราชการ 

๓. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์  ไปราชการ 

๔. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  ไปราชการ 

๕. นายภรภัทร  เจริญธง   ไปราชการ   
๖. นางสาวสมหมาย  พูนทา  ไปราชการ 

๗. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา  ไปราชการ 

๘. นางสาววิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ ไปราชการ 

๙. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกล  ไปราชการ 

๑๐.  นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  ไปราชการ 

๑๑.   นายทศพล  ศรีนวล   ลาป่วย 

๑๒.   นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ไปราชการ 

๑๓.   นายสมศักดิ์  นาเรือง  ไปราชการ 

๑๔.   ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๕.   นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๖.   นางสาวภัณฑิลา  สะอาด  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓.  นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔.  นายอภิวัฒน์  ชาภักดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕.  นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖.   นายธีรเดช  มีศร ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗.   นายธีรวัฒน์  สุบุญมี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘.   นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙.  นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.   นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๑๒.   นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.   นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.   นายสายรุ้ง  ชะแร้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.   นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.   นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาและทีมงานที่ช่วยกันด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค  ๓  โรงเรียนเป็นตัวแทนจัดการแข่งขันฟุตบอลชาย เรียบร้อยดีโดยโรงเรียนสมทบ
งบประมาณไปเป็นเงิน   ๔๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐  บาท    
 ๑.๒  ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๑๐  เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   ซึ่งในภาคเช้ากิจกรรมที่อ าเภอมีตักบาตร  ภาคเย็นพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลและท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมสวนสนาม  
 ๑.๓  การจัดท า  PLC ขอชื่นชมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม  PLC  โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ท าเป็นปัจจุบันรายงานด้วยภาพครูพร้อมเพรียงกัน  เนื้อหา
ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จัด  PLC  มีความสมบูรณ์   กิจกรรม  PLC  ให้เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนเป็น
หลักมีขั้นตอนสุดท้ายไปลง  Log  Books  สุดท้ายจะเป็น  PLC  ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และในส่วนของผัง
มโนทัศน์ให้เขียนให้ดี    

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๕๐ น.  ณ ห้องโสตทศันศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  การไปราชการ  ถ้าไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงหน่วยงานอ่ืนด าเนินการเราเป็นกรรมการเช่นการ
แข่งขันกีฬาจังหวัดที่ไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงโดยดูนักเรียนเป็นหลัก  ถ้าไม่มีนักเรียนไปได้แต่การเบิกไม่อนุมัติ
เบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ 
 ๔.๒  การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ครูแสงทอง  บริสาร  รับผิดชอบให้เป็นไปตามปกติให้เก็บรวบรวม
และท าเป็นรูปเล่ม  ท าสารประชาสัมพันธ์แผ่นเดียวหน้า-หลังเป็นรายเดือน 
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 ๔.๓  การเข้าร่วมกิจกรรม   
  ๔.๓.๑  กิจกรรมหน้าเสาธง  มีสถิติข้อมูลที่รายงานมา  โดยส่วนมากร่วมกิจกรรมแต่มีหลายท่าน
ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  ๔.๓.๒  กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ครูทุกคนต้องมีสังกัด  ให้ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 
 ๔.๔  การศึกษาดูงานระหว่างวันที่  ๒๑ –  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ จัดตามปกติถ้าน้ าท่วมหนักจะ
ปรับเปลี่ยนเส้นทางมาที่ภาคตะวันออกที่ไม่เกิดภาวะน้ าท่วมในราคาเดิมการร่วมงานมีความจ าเป็นทุกคนเป็น
เรื่องของส่วนรวมขององค์กรไปในเวลาราชการการช าระค่าใช้จ่ายให้ช าระที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วกลุ่มสาระ
การเรียนรู้น าส่งการเงิน 
 ๔.๕  การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากร  สพม.๒๘  เกมส์  ครั้งที่  ๘  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  
๒๕๖๑  ทาง  สพม.๒๘  จะประชุม  การแข่งขันศิลปะหัถกรรมและการแข่งขันกีฬานักเรียนประมาณปลาย
เดือนกันยายน  เราต้องเตรียมการแข่งขันกีฬาโดยโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรับผิดชอบพิธีเปิด   
วงดุริยางค์ให้เตรียมการโรงเรียนเป็นแม่งานของสหวิทยาเขตกันทรารมย ์ 
 ๔.๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดูรายการที่
จะส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทน  
 ๔.๗  การเตรียมรับการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
เรียนที่  ๑/๒๕๖๑  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  ทาง  สพม. ๒๘ ออกประเมิน
เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  ของทุกปีผู้อ านวยการได้เชิญหัวหน้าฝ่าย   หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประชุมแล้วหนึ่งรอบ  โรงเรียนกันทรารมณ์คะแนนประเมินอยู่ในระดับกลางไปหาระดับล่างถ้าเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่การประเมินขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนแนวปฏิบัติรอบนี้ประเมินข้ามสหวิทยาเขต  ครั้งที่
แล้ว  สหวิทยาเขตรัตนวงษามาประเมินส่วนมากคะแนนดีถึงดีเยี่ยมแต่ตัวเลขบ่งบอกได้  อยากให้การประเมิน
ออกมาดี  การเตรียมการในครั้งนี้ให้เตรียมการดังนี้ 
  ๔.๗.๑  งานมาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษา  ๕๒   จ านวน  ๘  งาน 
  ๔.๗.๒  กลยุทธ์  จุดเน้น  เช่น  DLIT  เศรษฐกิจพอเพียง  องค์ความรู้  เช่น  ศาสน์พระราชา  
ยุทธศาสตร์ชาติ  ให้ศึกษา  ครูแต่ละท่านรับผิดชอบงาน  ๑ เรื่อง  เช่นงานแผนงาน  มีคุณครูจตุพร  พรเกียรติ
คุณ  งานประกันคุณภาพการศึกษา คุณครูทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  โดยแต่ละท่านต้องเตรียมคือเกณฑ์การ
ประเมินที่ได้รับมอบหมาย  มีแฟ้มของแต่ละรายการให้ชัดเจน  ใส่ตัวชี้วัด  ถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
เกี่ยวเนื่อง  ใส่เกณฑ์ส่วนใหญ่เป็น  PDCA  ตอบโจทย์ได้   งาน  ๘  งานให้เตรียมแฟ้มเอง  ปกควรเหมือนกัน  
เนื้อในมีเกณฑ์ถ่ายเอกสารใส่  สถานที่จัดที่หอประชุม  ก่อนการประเมินผู้อ านวยการจะให้รายงานและตรวจ
แฟ้มเอง  
 ๔.๘  การเตรียมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในการเขียนรายงานใน  ๗  หมวดหมวดที่ 
๑  ถึงหมวดที่  ๖  เรียบร้อยแล้ว  หมวดที่  ๗  ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์  วันศุกร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  
๒๕๖๑  ต้องเรียบร้อยขอความร่วมมือเวลาไปขอสถิติที่ใช้ประกอบข้อมูล   โครงร่างองค์กรสมบูรณ์เมื่อเสร็จ
แล้วสัปดาห์หน้าส่งรูปเล่ม  ประสาน สพฐ.รับการประเมินมี  ๒  ช่วง   คือ  ต้นภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน
ขึ้นอยู่กับกรรมการสะดวก  การด าเนินงานคลายกับของเขตพ้ืนที่ งานคือท า Power  Point  เตรียมน าเสนอ
ทุกหมวด  การท าเอกสารหลักฐานเหมือนมาตรฐานโรงเรียน  ผู้บริหารจะน าเสนอโครงร่างองค์กรเอง  ด้าน
อ่ืนๆน าเสนอท่ีบรู๊คให้ประชุมเตรียมการไม่เกินเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑  รับการประเมิน    
 ๔.๙  การบริหารจัดการห้องเรียน EP/MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  รูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  เช่น  ห้อง  EP  จะมีคณะกรรมการบริหารชุดหนึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ  ภายในห้องเรียนต้องมีแหล่งเรียนรู้  มีคอมพิวเตอร์  มีห้องสมุด เงินที่ได้มาต้อง
เอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ห้อง EP  จะย้ายไปอยู่อาคาร  ๕  ทั้งหมด  มีห้องพักครู  ห้องสืบค้น 
ห้อง GIFTED ต้องมีห้องเรียน  ห้องสืบค้นใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเหมือนห้อง  EP โดยห้อง  GIFTED  ให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
 ๔.๑๐  แก่นของโรงเรียนมาตรฐานสากล  คือ  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มที่  ตามที่
สนใจ  ตามถนัด  ครูเป็นแค่พ่ีเลี้ยง  โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องมีคู่เทียบขนาดเดียวกัน  โรงเรียนกันทรารมณ์
คู่เทียบคือ  โรงเรียนก าแพง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑  กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสุพัตรา  ดาวหน  แจ้งกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  จัดที่หอประชุม
โรงเรียนกันทรารมณ์  ก าหนดการได้ลงไลน์แล้วกิจกรรมเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   ครูที่ติดสอนในคาบ 
๑  คาบ  ๒  ให้มอบหมายงานสอนให้กับนักเรียน การแต่งกายให้ใส่โทนสีฟ้า    วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ว่าการอ าเภอให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่าย  ร่วมกิจกรรมมีจุด
เทียนชัยในตอนเย็น  คณะครูเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรม 
 ๕.๒ นายณฤภง  ศรีละพล  แจ้งการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจ าปี  ๒๕๖๑  เริ่มฝึก  ๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๖๑  ฝึกทุกวันศุกร์  สถานที่ฝึก  คือ  KR  โดม  ห้องโสตทัศนศึกษา  และ  หอประชุม    สถานที่ที่ครูฝึกขอ
ใช้พัก คือ  ห้องชาญประดิษฐ์ขอความร่วมมือไม่ให้นักเรียนไปบริเวณนั้นโดยเฉพาะไม่ให้ขับมอเตอร์ไซด์ไป
บริเวณนั้นและนักเรียนที่มาโรงเรียนในวันศุกร์ให้ครูแจ้งนักเรียนให้ทราบ       

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑  ผู้อ านวยการฝากภาระงานด้านวิชาการ  กีฬา  และการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  
๒๕๖๑  ให้คณะครูช่วยกัน 
      

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 
    

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

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


