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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๗ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน ...๑๓๑....  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทรงพล  นนทา   ไปราชการ 

๒. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง  ไปราชการ 

๓. นายประจักษ์  นาจ าปา  ไปราชการ 

๔. นางสมรักษ์  เพชรผา   ลาป่วย 

๕. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล  ลาป่วย 

๖. นางธนาภา  ค าผุย   ลาป่วย 

๗. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์   ไปราชการ 

๘. นางสาวบังออน  จุลพล  ไปราชการ 

๙. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๑๐. นางสวลี  บุญมูล   ลากิจ 

๑๑.   นางพรทิพย์  นาเรือง  ไปราชการ 

๑๒.   นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน  ไปราชการ 

๑๓.   นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ ลาป่วย 

๑๔.   นางวาสนา  บวกไธสง  ไปราชการ 

๑๕.   นางนุสรา  เงานอ   ลาคลอด     
๑๖.   ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๗.   นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๘.   นางสาวภัณฑิลา  สะอาด   

๑๙.  นายส าราญ  เจริญชัย 

๒๐.  นายทิว  พจนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. Arun  Balali  Kannan                  ครูต่างชาติ 
๒. Chloe  Acosto   ครูต่างชาติ 
๓. Mr. Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๔. Rixson   P  Ontanillas  ครูต่างชาติ 
๕. Miss Rean  B. San  Nicolas   ครูต่างชาติ 
๖. Miss  Jose  Jerel  S. Sonsona ครูต่างชาติ 
๗. Miss  Ruelyn  Q. Fernandez   ครูต่างชาติ 
๘. นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๙. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นายอภิวัฒน์  ชาภักดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.   นายธีรเดช  มีศร ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.   นายธีรวัฒน์  สุบุญมี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.   นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.  นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.   นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.   นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๙.   นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๐.   นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๑.   นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๒.   นายสถาพร  นาเรือง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

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

 ๑.๑  จากการศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการในระหว่างวันที่  ๒๑ –  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  ขอขอบคุณครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานให้น าข้อดีมาพัฒนางานที่โรงเรียน
ช่วยกัน  ขอขอบคุณในส่วนของการแสดงมุทิตาจิตเป็นการแสดงออกถึงความเคารพที่มีต่อครูที่เกษียณอายุ
ราชการ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๘  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
๒๘  “สพม.๒๘  เกมส์  ครั้งที่  ๘  ประจ าปี  ๒๕๖๑ ”ในระหว่างวันที่  ๗ – ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ รูปแบบ
การแข่งขันคล้ายเดิม สหวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชาย -หญิง  จังหวัดยโสธรแยกจัดในปีนี้  โรงเรียน
กันทรารมณ์รับผิดชอบฟุตบอลชายรุ่นอายุ  ๑๘  ปี  โดยใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  โดยกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษารับผิดชอบในการรับสมัครทีม  ท ากติกา  และแบ่งสายรายการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๖๑  ภาคบ่ายมีขบวนพาเหรดแต่ละสหวิทยาเขต   โรงเรียน
กันทรารมณ์รับผิดชอบคฑากร    ผู้ถือป้ายธงสหวิทยาเขต  ให้นักศึกษาวิชาทหารจ านวน ๑๑๐ – ๑๕๐  นาย
รวมขบวนพาเหรด  รวมทั้งครูและนักกีฬา  โดย  ๕๐  คนแรกถือธงนอกนั้นเป็นนักกีฬาในขบวนพาเพรด
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร  ครู  โรงเรียนละ  ๕  คน  พิธีการเริ่ม  ๑๔.๐๐  น.  ไม่มีการปิดการเรียนการสอน 
 ๔.๒  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในระดับจังหวัดวันที่ 
๘ –  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ระดับภาควันที่   ๖ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ใน
ระดับประเทศไม่มี  ให้คณะครูเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดูเกณฑ์การแข่งขัน    
 ๔.๓  การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  ใน
ระหว่างวันที่ ๑๗  -  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินในวันที่  ๑๗  กันยายน 
๒๕๖๑  ในภาคเช้าโดยสหวิทยาเขตพระวิหารมาประเมิน  สถานที่รับการประเมินใช้หอประชุมโรงเรียน 
กันทรารมณ์  ให้เตรียมแฟ้มเอกสารรับการประเมินให้เรียบร้อย 
 ๔.๔  การวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่  ๑ – ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ให้
ดูปฏิทินงานและยึดเป็นแนวปฏิบัติ เรื่อง  ๐  ร  มส ให้ความส าคัญโดยแนวปฏิบัติ  คือ ครูที่จะให้  ๐ ร  มส  
นักเรียนจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมก่อน  ให้ค านึงถึงความแตกต่างกันของนักเรียนแต่
ละคนให้ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ   
 ๔.๕  การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ  ประจ าปี  ๒๕๖๑  โรงเรียน
ก าหนดงานวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่หอประชุมโดยเรียนเชิญนายอ าเภอกันทรารมย์เป็นประธานในพิธี
ขอความร่วมมือครูร่วมสมทบเงิน  คนละ  ๒๐๐  บาท ลูกจ้างชั่วคราว  คนละ  ๑๐๐  บาท  และเรียนเชิญครู
ทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑  การแต่งกายโรงเรียนวิถีพุทธเสื้อโรงเรียนวิถีพุทธทางร้านได้น ามาส่งแล้วบางส่วนไม่สมบูรณ์
พยายามแก้ไขอยู่ มีนักเรียนเขียนจดหมายถึงผู้อ านวยการอยากให้เสื้อโปโลใส่กับกางเกงวอร์ม เสื้อวิธีพุทธใส่
กับกระโปรงนักเรียน มติคณะครูสรุปเสื้อโปโลใส่กับกางเกงวอร์มโดยใส่ในวันพฤหัสบดีและเสื้อวิถีพุทธใส่กลับ
กระโปรงนักเรียนโดยใส่ในวันศุกร์  โดยให้กลุ่มบริหารงานบุคคลสอบถามนักเรียนถ้านักเรียนเห็นด้วยให้
ประกาศใช้ในสัปดาห์ถัดไป     
 ๕.๒  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรทุกท่านถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งงานธุรการไว้ด้วย 
 ๕.๓  การจัดท างบประมาณ  การบริหารจัดการงบประมาณขออนุญาตหลายๆเรื่อง  หลายๆอย่างที่
ปฏิบัติให้งดไว้ก่อน  เช่น  การอบรม  การแข่งขันต่างๆถ้าเตรียมตัวไม่พร้อมไม่ต้องไป  การแข่งขันกีฬาให้ตั้งไว้
ว่า  ๑  ปีจะท าอะไรบ้าง 
 ๕.๔  การพิจารณาความดีความชอบ  แยกเป็น  ๓  ส่วน  ดังนี้ 
  ๕.๔.๑  ข้าราชการครูเหมือนทุกปีมีเกณฑ์การประเมินให้คะแนนโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว 
  ๕.๔.๒  พนักงานราชการ  มีเกณฑ์การประเมิน 
  ๕.๔.๓  กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างประจ า 
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  ความดีความชอบต้องดูแลกันและกันงานขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมีผู้ประเมินให้
คะแนนผู้อ านวยการและฝ่ายบริหารพิจารณา  ฝากคณะกรรมการประเมินเครื่องมือประเมินดีคนประเมิน
ยุติธรรมดูบทบาทหน้าที่เป็นส าคัญ  เมื่อพิจารณาแล้วให้เคารพในการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร 
 ๕.๕  เรื่องการเงินมีหลายเรื่องที่ต้องเอามาใช้ในการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์  เช่น เงินผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา  การบริจาคถ้าบริจาคแล้วอยากให้ได้ใบเสร็จเพ่ือไปลดหย่อนภาษี  ใครที่บริจาคตั้งแต่  ๕๐๐  บาท
ขึ้นไปต้องออกใบเสร็จให้เพ่ือไปใช้ลดหย่อนภาษี  ในวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   โดมเสร็จ  เสาธงเสร็จ
และห้องสมุดเสร็จพร้อมกันอยากเชิญชวนศิษย์เก่ามาแสดงความชื่นชมยินดีต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงต้องช่วยกัน 
 ๕.๖  นายทศพล  ศรีนวล  แจ้งกิจกรรมคุณธรรมน าชีวีจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๑
วัดที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม จ านวน  ๘  วัด  ดังนี้ 
                   ๑.  วัดกันทรารมณ์   ผู้ประสานงานคือ  นางสุดใจ  วงค์คูณ 
      ๒. วัดบ้านละทาย  ผู้ประสานงานคือ  นายรัตนดิลก  ค าเพราะ 
      ๓.  วัดบ้านทุ่งพาย  ผู้ประสานงานคือ  นายทศพล  ศรีนวล 
      ๔.  วัดบ้านโนนสัง   ผู้ประสานงานคือ  นายสมพงษ์  ละชั่ว และ นางสุรจรรยา  ละชั่ว 
   ๕.  วัดบ้านพันล า  ผู้ประสานงานคือ  นายสุรพัศ  สาธุพันธ์  และ นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 
   ๖.  วัดบ้านโพธิ์   ผู้ประสานงานคือ นายชยพล  ค าสิงห์  
   ๗.  วัดบ้านคูบ  ผู้ประสานงานคือ   นางสุพัตรา  ดาวหน 
   ๘.  วัดบ้านผักแพว  ผู้ประสานงานคือ   นางธนาภา  ค าผุย 
 โดยแต่ละวัดจะได้รับป้ายโครงการ  ชุดสังฆทาน  บัญชีลงเวลาและแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๕.๗  นางสุพัตรา  ดาวหน  เพ่ิมเติมในที่ประชุมดังนี้   
  ๕.๗.๑  งานแสดงในวันมุทิตาจิตมีการร าโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ  ๒  ฝึกที ่
 KR  STAR   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ และ  ๕  ที่หอประชุม   การร้องเพลงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
  ๕.๗.๒  เดือนกันยายนจะจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  ในวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ จัด
กิจกรรม  ดังนี้   
   ๕.๗.๒.๑  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและวงดนตรีใน คาบเที่ยงวันที่  ๑๗ – ๑๙  กันยายน  
๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
   ๕.๗.๒.๑  การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นห้องเรียนละ  ๑  คน 
  ๕.๗.๓  การแต่งตั้งกรรมการงานแสดงมุทิตาจิต  คุณครูรัตนธร  ชุปวา  จะแจ้งหัวหน้าประสาน
ลูกน้องต่อไป 
 ๕.๘  นางเรณู  ค าวงศ์  แจ้งจากกลุ่มบริหารงานวิชาการดังนี้ 
  ๕.๘.๑  เรื่องฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาติดต่อฝ่ายวิชาการ  ถ้าต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ติดต่อครูศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 
  ๕.๘.๒  ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ติดต่อคุณครูศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 
ภายในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑       

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑  ผู้อ านวยการแจ้งโรงเรียนจะตั้งกลุ่มไลน์ค าสั่งโรงเรียนห้ามน ารูปที่ไม่เกี่ยวข้องลงในกลุ่มไลน์
ค าสั่งโรงเรียน 
      

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 

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

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


