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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๘ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๓  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสมรักษ์  เพชรผา   ลาป่วย 

๒. นางนฤมล  สินธุรัตน์   ไปราชการ 

๓. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  ลากิจ 

๔. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ ไปราชการ 

๕. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๖. นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์  ไปราชการ 

๗. นางสมสุข  ลาสุนนท์   ลากิจ 

๘. นางสาวสมหมาย  พูนทา  ลาป่วย 

๙. นางธนพร  อาทิเวช 

๑๐. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง  

๑๑.   นายณฤภง  ศรีละพล  ไปราชการ 

๑๒.   นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  ไปราชการ 

๑๓.   นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน  ลาป่วย 

๑๔.   นางสมใจ  ค าศรี   ลาป่วย 

๑๕.   นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ลากิจ     
๑๖.   ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๗.   นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๘.   นางนพวรรณ  จ านงศรี  ขออนุญาต   

๑๙.  นางสาวภัณฑิลา  สะอาด  ลากิจ 

๒๐.   นางสาวชัชชญา  เวียงค า  ลาป่วย 

๒๑.   นางสาวศุภัสสร  รายระยับ  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓.  นายอภิวัฒน์  ชาภักดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔.  นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕.   นายธีรเดช  มีศร ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖.   นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



2 
 

๗.  นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘.  นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙.   นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.   นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.   นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.   นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.   นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.   นายสายรุ้ง  ชะแย้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๑๕.   นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

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

 ๑.๑  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ในรอบภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จัดการเรียนการสอนส าเร็จลุล่วงด้วยดีและช่วยกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น  งานเกษียณอายุราชการ  
งานกีฬา สพม.๒๘   งานกีฬานักเรียนนักศึกษา ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ๑.๒  ตั้งแต่วันที่ ๖  - ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ โรงเรียนปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ในส่วนของเวร
ยามให้มาปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและขอขอบคุณครูเวรกลางวันและเวรกลางคืนที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี 
 ๑.๓  ให้นักการภารโรงมาปฏิบัติหน้าที่ในบางส่วน  เช่น การพ่นสีอัฒจรรย์ข้างสนามเพราะในภาค
เรียนที่ ๒  จะเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียน  และจะให้ช่างมาซ่อมกระเบื้องกันสาดและหลังคาใน
ส่วนของอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้อง EP  ให้ฝากกุญแจไว้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือได้ใช้งานได้ 
 ๑.๔  การก่อสร้างโดมก าลังเร่งช่างให้เสร็จก่อน ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เสาธงเริ่มด าเนินการแล้ว
ให้เสร็จก่อนปีใหม่  ทั้งโดมและเสาธงปีใหม่จะท าบุญตักบาตรและจัดท าผ้าป่าการศึกษา 
 ๑.๕  มอบงานชุมชนและงานบุคลากรวางแผนการท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
 ๑.๖  ห้วงนี้เป็นการเตรียมการโยกย้ายผู้บริหารและรองผู้อ านวยการ  ประมาณเดือนพฤศจิกายนก็จะ
รู้ว่ารองผู้อ านวยการท่านใดจะย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนกันทรารมณ์จะได้ทั้งหมด  ๓  ต าแหน่งมีเขียน
เข้าท้ังหมด  ๕  คน  เรื่องของครูที่จะมาทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการจะจัดสรรอัตราการบรรจุมาให้ 
 ๑.๗  ในวันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนล าปาววิทยาคม  จ.กาฬสินธุ์ จะมาศึกษาดูงาน
และรับประทานอาหารเที่ยง จ านวนประมาณ  ๔๐  คน รบกวนหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานประมาณ  ๑๐  ท่าน
มาต้อนรับในวันดังกล่าว 
 ๑.๘  งานที่เตรียมการภาคเรียนที่  ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในวันที่  ๘-๑๐  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  ศูนย์คณิตศาสตร์และศูนย์หุ่นยนต์รับผิดชอบและเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๑.๙  การจัดงาน Symposium การน าเสนองานวิจัยของสหวิทยาเขตกันทรารมย์ให้ตัวแทนที่ไปดูงาน
ทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมตัวน าเสนองานวิจัยกับสหวิทยาเขตซ่ึงจัดที่โรงเรียนกันทรารมณ์   
 ๑.๑๐  การเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล สพฐ.จะแต่งตั้งคณะกรรมการมา
ประเมิน 
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 ๑.๑๑  มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  งานประกันคุณภาพการศึกษาได้สรุปค่าเป้าหมายของโรงเรียนตามเอกสารที่แจกเวลาดู
มาตรฐานต้องท าความเข้าใจว่าต้องการให้เกิดอะไรแล้วท าให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนแต่ละโรงเรียน
ต้องประกาศเป็นมาตรฐานของโรงเรียน  ครูทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  แจ้งเพ่ิมเติมมีคีเวิร์ดกลางมาปรับเป็นตัวตน
ของเราตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม  โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐานจากโรงเรียนประชารัฐ
ต้องไปอบรมก่อน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๕  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑   กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายประจักษ์  นาจ าปา  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๑.๑  ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันจัดการเรียนการสอนจนจบภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
  ๔.๑.๒  แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
  ๔.๑.๓  การส่งผลการเรียนให้ส่งผู้อ านวยการก่อนภายในวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ โดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาการ และผู้อ านวยการแล้วค่อยลง  SGS  
  ๔.๑.๔  การลงคะแนนก่อนกลางภาคปิดระบบแล้วแก้ไขไม่ได้จะมีการลงคะแนนหลังกลางภาค
เป็นต้นไปภายใน  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 ๔.๒  นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  แจ้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เป็นปีแรกที่กรอก
ระบบ SGS มีบางส่วนพ่ึงมาส่งงานและสอบกลางภาคแต่ลงระบบ  SGS  ไม่ได้แต่คะแนนในระบบ Bookmark  
ลงเรียบร้อยแล้ว 
 ๔.๓  นายสมพงษ์  ละชั่ว  แจ้งในที่ประชุม โปรแกรม SGS  มีการกรอกคะแนนส่วนแรกคือคะแนน
เก็บก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาค  และส่วนที่  ๒  เป็นคะแนนหน่วยหลังกลางภาคและคะแนนปลาย
ภาค  คะแนนในส่วนแรกคือคะแนนหน่วยก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาค ภายในวันที่ ๑๒  ตุลาคม  
๒๕๖๑ โดยคะแนนส่วนที่  ๒  จะเปิดให้  ๑๖  -  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
 ๔.๔  ผู้อ านวยการแจ้งในที่ประชุมเรื่องการคุมสอบมีกรรมการคุมสอบ  ๒  คนให้คุมทั้ง  ๒  คนให้
ช่วยกันเวลาที่ใช้ในการสอบให้สอบตามเวลา 
 ๔.๕  นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๕.๑  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยดูแลนักเรียนที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
การอยู่เวรประจ าวันและเวรวันหยุดราชการ 
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  ๔.๕.๒  การฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในวันที่ ๑๒ , ๑๙ , ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ฝากคุณครู
สมพงษ์  ละชั่ว  ได้แจ้งการใช้ตารางเรียน 
  ๔.๔.๕  ในภาคเรียนที่  ๒ จะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
เพ่ือผู้ปกครองจะได้ทราบผลการเรียนและเตรียมจัดท าผ้าป่า 
  ๔.๔.๖  แจ้งกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคฑัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี้ 
   ๔.๔.๖.๑  ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
   ๔.๔.๖.๒  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีอ านาจสั่งลงโทษได้  
ดังต่อไปนี้   ๑)  ภาคทัณฑ์   ๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้น
ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑  ผู้อ านวยการแจ้งเรื่องไฟฟ้า แอร์และพัดลมในห้องเรียน ห้องส านักงาน  ให้ปิดให้เรียบร้อยเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงปิดเทอม 
      

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 

                                           
  (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                      (นางเด่นดวง  ยศวิจิตร)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม            หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ         ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


