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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๕ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๓   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๘  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสุพัตรา  ดาวหน   ลากิจ 

๒. นางชิดชนก  สายบุปผา  ไปราชการ 

๓. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  ลาคลอด 

๔. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ลาคลอด 

๕. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๖. นางปรียานุช  สงสาร   ขออนุญาต 

๗. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  ลากิจ 

๘. นางอรศิริ  ผิวจันทร์   ลากิจ 

๙. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง   

๑๐.  นายณฤภง  ศรีละพล  ไปราชการ 

๑๑.  นายอุดมศักดิ์  สีแสด  ไปราชการ 

๑๒.  นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน  ขออนุญาต 

๑๓.  นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  ลากิจ 

๑๔.   นางสมใจ  ค าศรี   ขออนุญาต 

๑๕.  ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๖.  นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๗.  ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ไปราชการ 

๑๘.  นางสาวศุภัสสร  รายระยับ  ขออนุญาต 

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 
๘. Mr.  Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๙. นางสาวประณิตา ทาระ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาวเจนจิรา  ค าศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นายวรวงศ์ ศรีขาว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๑๒.  นางสาวรัชนี  พงษ์เกษ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.  นายธัญยพิสิทฐ  กอกหวาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๑๕.  นางสาวปิยธิดา  ทิพย์รักษา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นางสาวทัศวรรณ  จันทิพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.  นายกชกร  เวียงค า   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.  นายชัยรัตน์  สุขอ้วน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๙.  นางสาวณัฎฐวรรณ  รอดเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๐.  นางสาวอุบลวรรณ  พันธ์วิไล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๑.  นายอนุชิต  วงคณิต   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๒.  นายธีรภัทร  นวลศิริ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๓.  นายนัทธพงศ์  เฉลิมพงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๔.  นายฤทธิเกียรติ  ปรืองาม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๕.  นายปิยะณัฐ  ธนาศรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๒๖.  นางสาวฌัลลิกา  กอกหวาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๗.  นางสาวศรีแพ  กอแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๘.  นายณปภัช  เหลาสี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๙.  นายสุทธิพงษ์  ทองบุราณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๐.  นายเรวัชร ค าเคนบ้ง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๑.  นายเจษฎา  ลุลา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ช่วยกันในการประเมิน OBECQA  ในวันที่  
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โดยภาพรวมได้รับค าชมเชยจากกรรมการว่าสามารถเป็นแบบอย่างได้และในวันที่  ๑๙  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนน าส่งเอกสารที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยพร้อมคณะครูจ านวน  ๑๐  ท่านไปศึกษา
ดูงานโดยออกเดินทางเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 ๑.๒  ในวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นักกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทยหญิง จะมาโรงเรียนกันทรารมณ์
ในคาบท่ี  ๓ – ๔  ใช้ที่หอประชุมและ KR โดม  ให้รองปฐมาวดี  ศรีชนะ ดูแลในเรื่องการต้อนรับ 
 ๑.๓  แจ้งนโยบายของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เช่น   
โครงการจิตอาสา    โครงการ  DLTV 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     
๑๓  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี  ๒๕๖๒  โปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่  ๕ –  
๘  กันยายน  ๒๕๖๒  ออกเดินทางตอนเย็นวันที่  ๕   กันยายน  ๒๕๖๒ สว่นงานมุทิตาจิตที่โรงเรียนจัดในวัน
ศุกร์ที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒   
 ๔.๒  นายศักดนัย  สืบเสน  ชีแ้จงรายละเอียดการเดินทางไปแสดงมุทิตาจิตดังนี้  ในวันที่  ๕  กันยายน  
๒๕๖๒  ออกเดินทางในตอนเย็นวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒ ในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  ศึกษาดูงานและ
เข้าพักท่ีหมู่บ้านไร้แผ่นดินในตอนเย็นและตื่นเช้าเดินทางชมสถานที่ต่างๆและเข้าพักท่ีหาดแม่ร าพึงในเช้าวันที่  
๘  กันยายน  ๒๕๖๒  เดินทางกลับ  โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจ านวนเงิน  ๔,๒๐๐  บาท โดยโรงเรียน
ออกให้ครึ่งหนึ่งจ านวน  ๒,๑๐๐  บาท       
 ๔.๓  การออกเยีย่มบ้านนักเรียนก าหนดช่วงเวลาแล้วให้เรียบด าเนินการ   
 ๔.๔  นายวีรวัฒน์  สัตย์ชื่อ  แจ้งรายละเอียดการกรอกข้อมูลขอรับปัจจัยพ้ืนฐานระบบเปิดครูที่ปรึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เข้าไปกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนโดยนักเรียนจะได้รับทุนคนละ  ๑,๕๐๐ บาท
โดยน าข้อมูลค่าใช้จ่ายครัวเรือนมีภาพถ่ายของตัวบ้านและผนังบ้านลงในระบบ  ระบบจะปิดวันที่  ๒๐  
กันยายน  ๒๕๖๒  ในปีที่แล้วโรงเรียนได้ทุนปัจจัยพื้นฐานจ านวน  ๓๔๕  คน  
 ๔.๔  การจัดท าประกันชีวิตนักเรียน  อยากให้ท าให้ครบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เวลานักเรียนไปทัศนศึกษาก็
คุ้มครองไม่ต้องท าประกันชีวิตอีก 
 ๔.๕  การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๒๘  เกมส์  ครั้งที่  ๙  ” ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๓  กรกฎาคม  
๒๕๖๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเป็นเจ้าภาพหลัก ครูที่เกี่ยวข้องจ านวน  ๑๓  คน  ใน
ส่วนการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  และในส่วนการจัดการแข่งขันสหวิทยาเขตกันทรารมย์เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลมี  ๒  รุ่น  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๕  ปี  และรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๘ ปี โดยโรงเรียนกันทรารมณ์  
โรงเรียนบัวน้อยวิทยาและโรงเรียนประสานมิตรวิทยารับผิดชอบจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๘  ปี
ชายและหญิง โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม และโรงเรียนบัวเจริญวิทยารับผิดชอบจัดการ
แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๕  ปีชายและหญิง ซึ่งในปีนี้โรงเรียนในจังหวัดยโสธรมาร่วมแข่งขันจ านวนทีมจะเยอะ
ขึ้นสนามท่ีใช้ในการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๕  ปีใช้สนามโรงเรียนไกรภักดีวิทยาและสนามโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘  ปีใช้สนามโรงเรียนกีฬา   พิธีเปิดการแข่งขันจัดที่สนามวีสมหมายโรงเรียนเตรียม
นักเรียนจ านวน  ๑  ห้องเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตกันทรารมย์  พิธีเปิดวันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  
๑๔.๐๐  น.   ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาที่ช่วยด าเนินการและเตรียมนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
 ๔.๖  การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ไม่ปิดเรียน 
 ๔.๗  โดมตอนนี้ก าลังเทพ้ืนอยู่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หลังจากนั้นจะประชุม
ผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้ทราบ   
     ๔.๘  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๘.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งในที่ประชุม
ดังนี้ 
   ๔.๘.๑.๑  แจ้งครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นวันที่  ๑ –  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  จะจัดเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาของนักเรียนให้แจ้งนักเรียนช าระได้ที่ห้องการเงิน 
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  ๔.๘.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   
       -ไม่มี- 
  ๔.๘.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   
     -ไม่มี- 
  ๔.๘.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ      

  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๘.๔.๑  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการพัฒนาครูทั้งระบบ  โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง  มาตรฐาน
วิทยฐานะ  การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน  โดยการพัฒนาต้องการให้ครูมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑  แจ้งเรื่องการสอบแข่งขันต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๕.๒  แจ้งเรื่องรองผู้อ านวยการพิวัฒน์  ศรเพ็ชรจะไปอบรมผู้บริหารที่จังหวัดปทุมธานี 
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๑๕  น. 
 

 

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