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รายงานการประชุมวิสามัญคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุม  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๒  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางจงกล  บัวสิงห์   ลากิจ 

๒. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ลากิจ 

๓. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  ลาคลอด 

๔. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ลาคลอด 

๕. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๖. นายก่อโชค    ต่อนค าสนธิ์  ลาป่วย 

๗. นางสมหมาย  พูนทา   ลาป่วย 

๘. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง  ลาคลอด 

๙. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  ลาป่วย 

๑๐. นางชิสามาตา  กัณหา  ลาป่วย 

๑๑.  นางวรกมล  เรืองฝาง  ลากิจ 

๑๒.   นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ลากิจ 

๑๓.   นางสุดใจ  วงศ์คูณ   ขออนุญาต 

๑๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๕.  นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๖.   นายกงจักร  บัวลา   ลากิจ 

๑๗.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  ลาป่วย 

๑๘. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ลาป่วย 

๑๙.   นายธนโชต  ปัญญาสูง  ไปราชการ 

๒๐.  นางสมสุข  ลาสุนนท์ 
๒๑.  นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์   

๒๒.  นางอุดมพร  ศรีส าอางค์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  Miss Rean  B. San  Nicolas ครูต่างชาติ 
๒.  Miss Charlyn  Josue  ครูต่างชาติ 
๓.  Miss Acosta  Chloe  Padio ครุต่างชาติ 
๔. Mr.Raymond Valcncia Prajenal ครูต่างชาติ 
๕. Mr.Nicholas Hyde-sergejew ครูต่างชาติ 
๖. Mr. Rixson  P. Ontanillas  ครูต่างชาติ 
๗. Miss  Ruelyn Q. Fernandez ครูต่างชาติ 
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๘. Mr.  Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๙. นางสาวประณิตา ทาระ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาวเจนจิรา  ค าศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นายวรวงศ์ ศรีขาว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นางสาวรัชนี  พงษ์เกษ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.  นายธัญยพิสิทฐ  กอกหวาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นายชัยณรงค์  บุญน า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.  นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นางสาวกาญจนาพร  สืบสิมมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.  นางสาวศรีแพ  กงแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.   นางสาวทัศวรรณ  จันทิพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๙.   นางสาวธิดารัตน์  ปดป้อง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๐.   นางสาวณัลลิกา  นโยหา     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๑.   นางสาวปิยธิดา  ทิพย์รักษา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๒.   นายอนุชิต  วงคณิต   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
๒๓.   นายธีรภัทร นวลศิร ิ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๔.   นายนัทธพงศ์  เฉลิมพงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๕.   นายทอฝัน  ตากสันเทียะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๖.   นายชัยรัตน์  สุขอ้วน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๗.   นางสาวนันทกานต์  ป้องอุตทา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๘.   นายฤทธิเกียรติ  ปรีได  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๙.   นายปิยะณัฐ  ธนะศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๐.   นายณปทัช  เหลาสี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๑.   นายกชกร  เวียงค า   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๒.   นางสาวอุบลวรรณ  พันธ์วิไล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๓.   นางสาวณัฎฐวรรณ  รอดเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๔.   นายวีรยุทธ  ไชยเนตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๕.   นายเรวัชร  ค าเคนท์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๖.   นายเจษฎา  ลุละ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๗.   นายสุทธิพงษ์  ทองบุรเน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  การชี้แจงท าความเข้าใจให้ตรงกันในการประเมิน OBACQA  ในวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒
จากการประชุมประธาน  รองประธานและเลขานุการแต่ละหมวดในภาคเช้าแล้วต้องแจ้งให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่านรับทราบร่วมกัน  รูปแบบการประเมินใช้หอประชุมจัดเป็นรูปตัว U  ด้านข้างสองด้าน
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เป็นบูธแสดงผลงานใน ๗  หมวด  ด้านหลังจากประธานเป็นครูอาจารย์และแขกที่เชิญมา  รูปแบบผู้อ านวยการ
กล่าวต้อนรับและน าเสนอท้ัง  ๗  หมวดในภาพรวมในเวลา  ๓๐ นาทีโดยประมาณจากนั้นประธาน 

รองประธานและคณะเลขานุการเป็นคนตอบค าถามกรรมการโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบในแต่ละหมวดให้
ศึกษาหมวดของตนเองและหมวดอ่ืนๆให้ครบทั้ง  ๗  หมวดเพ่ือเข้าใจความเชื่อมโยงแต่ละหมวด  โดยก าหนด
กอบปฏิทินดังนี้  วันที่ ๗ – ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดสถานที่และเอกสาร  วันที่  ๑๓  - ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
ซ้อมการน าเสนอ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  รับการประเมิน 

 ๑.๒  การตอบค าถามคะแนนมีระดับเปอร์เซ็นต์ให้สิ่งที่ต้องเข้าใจร่วมกันคือ 
  ๑.๒.๑  นวัตกรรมต้องตอบให้ได้ทุกคน KTRR  เป็นนวัตกรรมที่น าเสนอ  K = Knowledge  องค์
ความรู้ที่หลากหลายให้เกิดในตัวบุคลากร  T = Technology ,  R = Re-Check ตรวจสอบและ  R = Result 
& Responsibility  
  ๑.๒.๒ Best  Practice  ของโรงเรียน คือ  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  คือท าอย่างไรที่นอกเหนือจาก
การปฏิบัติท าแล้วได้ผลดีทั้งองค์กร และย่อยลงมาเป็นหมวดเป็นรายบุคคลเน้นบทที่สามการด าเนินการว่าท า
อย่างไร Best  Practice  ของโรงเรียนคือเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้สู่ชุมชนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (KR Best  
Practice ) โรงเรียนกันทรารมณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   -  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  การจัดงานวันไหว้ครูใช้สถานที่คือโดม  ฝ่ายที่รับผิดชอบให้วางแผนการด าเนินงานโดยในวันที่   ๖  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  และในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ช่างจะด าเนินการเทพ้ืนโดมใช้
เวลาทั้งหมดหนึ่งเดือนและให้ช่างมาท าหลังคาที่คอบบริเวณเสาธงโดยใช้เงินจากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ซึ่งได้ขออนุญาตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์แล้วและในอาทิตย์
ถัดไปจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์และ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 ๔.๒  ข้อมูลการรับนักเรียน  ณ  ปัจจุบัน  คือ จ านวน   ๒,๔๗๐  คน  ข้อมูลจะนิ่งวันที่  ๑๐ มิถุนายน  
๒๕๖๒   
 ๔.๓  ขอความอนุเคราะห์ครูเรื่องเงินผ้าป่าและติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาให้น าส่งเงินโรงเรียนใน
ห้องเรียนที่ยังไม่ได้น าส่งเงินดังนี้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ , ๒/๕ , ๒/๑๐, ๔/๔, ๔/๖ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖/๔  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ๔.๔  การเยี่ยมบ้านนักเรียนก าหนดการเดิม  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ –  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒แต่ต้อง
เลื่อนออกไปก่อนแล้วจะก าหนดใหม่อีกครั้ง 
 ๔.๕  การแก้  ๐,ร,มส   เหลือนักเรียนที่ยังด าเนินการไม่เรียบร้อยจ านวน  ๒๐๖ คน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๒  จ านวน ๕๑  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จ านวน ๘๗  คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๕  จ านวน  ๔๐  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จ านวน  ๒๘  คน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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 ๔.๖ งานประกันชีวิตให้พยายามให้นักเรียนท าประกันชีวิตให้ครบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 ๔.๗  การน าเสนอเรื่องงาน โครงการ ให้ผ่านตามข้ันตอน  คือ  ผ่านงานแผนงาน  ผ่านรองผู้อ านวยการ
และผ่านผู้อ านวยการแล้วค่อยส่งหนังสือออก 
 ๔.๘  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคจัดในวันที่  ๑๒ –  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันหุ่นยนต์โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ร่วมกับโรงเรียนละทายวิทยา 
รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งมีคณะกรรมการ  ๕  ท่าน เป็นคนภายในจังหวัด  ๓  ท่านคนภายนอกจังหวัด  
๒  ท่านกรรมการตัดสินได้เบี้ยเลี้ยงคนละ  ๒๔๐  บาทค่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง  ค่าพาหนะให้เฉพาะต่างจังหวัด 
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ ขอความอนุเคราะห์เรื่องเสื้องานศิลปหัตถกรรม ตัวละ  
๒๕๐  บาท มีตัวอย่างและแบบให้เลือกจะส ารวจและก าหนดวันที่จะใส่อีกครั้งหนึ่ง  งานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดวันที่  ๑๑ – ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒  แนวปฏิบัติให้ศูนย์จ าลองเหตุการณ์เหมือนการ
แข่งขันระดับภาคท้ัง  ๓  วัน  ที่พักเป็นหน้าที่ของศูนย์จัดการแข่งขันในการหาข้อมูลเพ่ือลงเว็บไซต์ 
 ๔.๙  โรงเรียนประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขียน
แผนพัฒนาตนเอง 
 ๔.๑๐ ฟุตบอลอะคาเดมี่จะมีการคัดเลือกตัวแทนในวันเสาร์ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เพ่ือไปแข่งขันที่
ประเทศเกาหลีฟรี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  เรื่องมุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายุราชการมีโปรแกรมล่องแพตากและเขื่อนภูมิพลให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตัดสินใจกันเองเป็นอีกทางเลือกให้พิจารณา  
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 

 

                                              
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                      (นายพิวัฒน์  ศรเพชร)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป       ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


