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รายงานการประชุมวิสามัญคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่    ๒๔   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๓๙  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสมรักษ์  เพชรผา   ขออนุญาต 

๒. นายชยพล  ค าสิงห์   ลาป่วย 

๓. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๔. นางสาวสมหมาย  พูนทา  ขออนุญาต 

๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๖. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๗. นางนพวรรณ  จ านงค์ศรี  ลาป่วย 

๘. นางสาวภัณฑิลา  สะอาด  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นายอภิวัฒน์  ชาภักดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙.  นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นายอธิวัฒน์  แววด ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นางสาวกฤษณา  ศรีส าอางค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.  นายธีรวัฒน์  สุบุญม ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.  นางสาวสิวิมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.  นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.   Miss  Ruelyn  Q. Fernandez   ครูต่างชาติ 
๑๙.  Mr.Arun  Balaji  Kannan  ครูต่างชาติ 
๒๐.  Mr.Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
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๒๑.  Nathan  Hudson   ครูต่างชาติ 
๒๒.  Chloe  Acorta   ครูต่างชาติ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาการจัดแสดงผลงาน
งานวิจัยและสะเต็มประสบความส าเร็จด้วยดี  การน าเสนอสะเต็มเสร็จหลังวิจัยเสร็จประมาณ ๑๖.๐๐  น.การ
น าเสนองานวิจัยและสะเต็มเป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่นอกจากการอบรมสัมมนาเหมือนที่ผ่านๆมา  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  เมื่อวันที่   
๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑   การท าความเข้าใจเรื่องของกีฬาสีขอความร่วมมือวันที่  ๒๖ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ คณะครู
อาจารย์ให้ดูแลความประพฤตินักเรียน  การด าเนินกจิกรรมและดูแลเรื่องอาหารของนักเรียน วันที่  ๒๘  
ธันวาคม  ๒๕๖๑  เป็นพิธีเปดิการแข่งขันกีฬาเรียนเชิญนายอ าเภอมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ขอ
ความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลแขกที่มาร่วมงาน   
 ๔.๒  ในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์และสมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์  ประชุม  ณ  ห้องประชุมชาญประดิษฐ์
ในเวลา  ๑๐.๓๐  น. ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพดาน  โต๊ะ  ผ้าม่าน โดยใช้เงิน
สมาคมในการปรับปรุงห้องประชุม  และในวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ตอนเย็นมีงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปี
ใหม่ ณ  KR  โดม ขอบริจาคคณะคร ู คนละ  ๒๐๐  บาท และพนักงานกับลูกจ้าง  คนละ  ๑๐๐  บาท  เพ่ือ
ใช้เป็นค่าอาหารในส่วนของของขวัญปีใหม่เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะประสานห้างร้านต่างๆโรงเรียนจัดหา
ของขวัญให้ครบเท่าจ านวนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม 
 ๔.๓  ในช่วงหยุดเรียนปีใหม่ฝากเรื่องของเวรยามให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติถ้าติดภารกิจให้สับเปลี่ยนให้
เรียบร้อย  ในส่วนของการให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ให้งดตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๔.๔  ผ้าป่าฉลองโดมและห้องสมุด โดมเสร็จแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ตอนนี้มีช่าง
มาด าเนินงานเรื่องไฟสนาม ในส่วนของเครื่องเสียงได้ปรับเครื่องเสียงเก่าใช้ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว และในวันที่  
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจะจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ในโดมและจากการประชุม
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สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาได้ก าหนดวันจัดงานผ้าป่า
สามัคคีในวันที่   ๒๓ –  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าแต่ละรุ่น 
ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และประสานว่าแต่ละรุ่นจะรับซองผ้าป่ากี่ซอง อยากให้แจกเป็นซองขาวโดยฎีกาหน้าแรก
เป็นวัตถุประสงค์และหน้าที่สองเป็นรายชื่อรุ่น 
 ๔.๕  งานวันครูผู้อ านวยการมอบหมายรองพิวัฒน์  ศรเพชร  ไปประชุมกับเครือข่ายกันทรารมย์และให้
น าเรียนรายละเอียดในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๕.๑  งานวันครูมีกีฬา  ๔  ประเภท ได้แก่  ฟุตบอลชาย  วอลเล่ย์บอลหญิง  เปตองและ 
เซปัคตะกร้อ พิธีเปิดครูพรเพ็ญ  ทัดเทียมและคณะเข้าร่วมการแสดงเต้นบาสโลบ จ านวน ๓๐ คน เสื้อวันครูที่
จ าหน่ายมีราคา  ๒๐๐  บาทและราคา  ๒๑๐  บาท ของยี่ห้อ Ego  Sport  เบอร์  ๓L ชาย  เบอร์ ๓L  หญิง  
เบอร์  ๔L ชาย  ราคา  ๒๑๐  บาท จองเสื้อได้ที่คุณครูธนาภา  ค าผุย  โรงเรียนกันทรารมณ์ไดรับมอบหมาย
ให้นิมนต์พระ จ านวน  ๑  รูปที่วัดกันทรารมณ์มอบหมายครูสุพัตรา  ดาวหน ดูแลรับผิดชอบ  ขบวนธงชาติ
มอบหมายครูณฤภง ศรีละพลและครูวัลลภ  สุรวิทย์ ดูแลรบัผิดชอบ  รองประจักษ์  นาจ าปาและคุณครู 
เด่นดวง  ยศวิจิตรดูแลรับผิดชอบเรื่องถือป้ายงบประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท โรงเรียนต้องสมทบเงินงานราตรีวัน
ครู จ านวน  ๒  โต๊ะ  โต๊ะละ  ๑,๕๐๐  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมทบค่าเครื่องดื่มโต๊ะละ  ๑,๐๐๐  บาท 
คณะครูโรงเรียนกันทรารมณ์ สมทบคนละ  ๑๔๐  บาท  คณะครูโรงเรียนกันทรารมณ์ข้ึนสะแตนเชียร์ในวันที่  
๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒ มอบรองประจักษ์  นาจ าปาและคณะ 
  ๔.๕.๒  เสื้อสีแดงวันครูใส่จ านวน  ๒  วัน คือวันที่  ๑๕ และวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ในวันที่  
๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ใส่ชุดสุภาพร่วมกิจกรรมในตอนเช้าเวลาประมาณ  ๑๐.๓๐  น. เปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดง
เชียร์กีฬา  
  ๔.๕.๓  การเชิญครูที่เกษียณอายุราชการแล้วร่วมกิจกรรมวันครูในส่วนของโรงเรียนกันทรารมณ์ให้
โรงเรียนด าเนินการเอง 
 ๔.๖  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมให้ส ารวจครูที่จะไปร่วมกิจกรรมเพ่ือรู้จ านวนที่จะสั่งจองโต๊ะได้  
 ๔.๗  นายพิวัฒน์  ศรเพชร  แจ้งงานจากกลุ่มบริหารงานบุคคลดังนี้ 
   ๔.๗.๑  การปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ให้ผู้ตรวจเวรรายงานตามจริง 
   ๔.๗.๒  แจ้งรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลเรื่องเวรประจ าวันดังนี้ 
    ๔.๗.๒.๑  นายพิวัฒน์  ศรเพชร วันจันทร์  วันอังคาร 
    ๔.๗.๒.๒  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  วันพุธ  วันพฤหัสบดี 
    ๔.๗.๒.๑  นายประจักษ์  นาจ าปา  วันศุกร์  วันเสาร์ 
    ๔.๗.๒.๒  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  วันอาทิตย์ 
   ๔.๗.๓  แจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ที่คะแนนความประพฤติน้อยกว่า  ๕๐  คะแนน
จะให้เป็นหน้าที่ของครูในแต่ละสายระดับดูแลในรูปของกรรมการ  กรณีนักเรียนมีปัญหามีแบบติดตามเป็นราย
กรณ ี  การรายงานนักเรียนด้วยระบบ SMSS  มีบางห้องไม่รายงานให้ครูที่ปรึกษารายงานให้เรียบร้อย  การ
ดูแลนักเรียนตอนเช้าประตูหน้าโรงเรียนขณะธงชาติขึ้นไม่ให้ปล่อยนักเรียนให้กักตัวไว้จะเป็นระเบียบฝากครู
เวรประตูดูแลให้เรียบร้อย 
 ๔.๘  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
  ๔.๘.๑  การเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ให้เข้าแถวที่โดม
และขอความร่วมมือคณะครูเรื่องการมาปฏิบัติราชการให้มาให้ทันนักเรียนเข้าแถวตอนเช้าในปีการศึกษา  
๒๕๖๒ จะปิดประตูรั้วเวลา ๐๘.๑๕  น. ในเรื่องวินัยของข้าราชการครูถ้าปรากฏในก.พ. ๗ จะไม่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
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  ๔.๘.๒  เรื่องการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนให้ด าเนินการแก้  ๐  ร  มส  ให้เรียบร้อยก่อน
ด าเนินการย้ายสถานศึกษาโดยให้ครูที่ปรึกษาติดตามและครูประจ าวิชาปรับกระบวนการโดยให้งานนักเรียนท า
ให้ทันเพ่ือนและนับเวลาเรียนให้นักเรียนให้โอกาสนักเรียนได้เรียนให้กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่ม
บริหารงานบุคคลปรับกระบวนการให้ถูกต้องในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 - 

มติที่ประชุม    -    

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๔๕  น. 

                            

                                                    
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                     (นายประจักษ์  นาจ าปา)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป      ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


