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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๗ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๒๐   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์    รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

กันทรารมณ ์ ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน  ๑๑๓   คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร       ไปราชการ 

๒.  นางนฤมล  สินธุรัตน์   ขออนุญาต 

๓. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์   ลาป่วย 

๔. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ขออนุญาต 

๕. นายสุดเขตต์  สินุรัตน์   ขออนุญาต 

๖. นางสาวทศพร  คูณทวี  ขออนุญาต  

๗.  นายส าราญ  เจริญชัย  ขออนุญาต 

๘.  นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร  ขออนุญาต 

๙.   นายอุดมศักดิ์  สีแสด  ขออนุญาต 

๑๐.   นายวัชระชัย  สุรวิทย์    ขออนุญาต  

๑๑.   นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ     ขออนุญาต 

๑๒.   นางวิมลมาศ  ประทุมมังค์       ลาคลอด 

๑๓.   นางวาสนา  บวกไธสง  ขออนุญาต 

๑๔.   นางสาวไอยเรศ  โดดชัย  ลากิจ 

๑๕.   นายธนโชต  ปัญญาสูง  ขออนุญาต 

๑๖.   ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ  ขออนุญาต 

๑๗.   นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย 

๑๘.   นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง 

๑๙.   นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์                          
๒๐.   นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม 

๒๑.   นายวัลลภ  สุรวิทย์  

๒๒.   นางสมสุข  ลาสุนนท์    

๒๓.   นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม  

๒๔.   นางอรพิน  วงศ์ปัดสา   

๒๕.   นายวีระชัย  พละศักดิ์   

๒๖.   นายกงจักร  บัวลา    

๒๗.   นายก าพล  บัวแก้ว    

๒๘.   นายวุฒิพงษ์  พิมพร    

๒๙.   นายชัยชนะ  โสภา    
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๓๐.   นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวประณิตา ทาระ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นางสาวเจนจิรา  ค าศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นางสาวกาญจนาพร  สืบสิมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวมัลลิกา  บาอินทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวธิดารัตน์  ปกป้อง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นายนัทธพงศ์  เฉลิมพงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นางสาวอุบลวรรณ พันธ์วิไล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นางสาวรัชนี  พงษ์เกษ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. นายวรวงศ์  ศรีขาว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นายธีรภัทร  นวลศิริ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  Miss Charlyn  Josue              ครูต่างชาติ 
๑๒.   Mr.Cyrel  Nino  Villordon   ครูต่างชาติ 
๑๓.   Miss  Acosta  Chloe  Padio ครูต่างชาติ 
๑๔.   Miss  Ruelyn  Q. Fernandez       ครูต่างชาติ 
๑๕.  Mr.  Nicholas  Hyde – sergejew   ครูต่างชาติ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 

 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   
  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  แจ้งผลการประเมินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ที่
โรงเรียนกันทรารมณ์เป็นศูนย์จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และศูนย์หุ่นยนต์จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๖๐๕  คน  ศูนยค์ณิตศาสตร์    ๖๐  เปอร์เซ็นต์  ศูนย์หุ่นยนต์  ๔๐ เปอร์เซ็นต์  ผลการประเมินศูนย์หุ่นยนต์  
จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  ได้  ๔.๗๑  คะแนน  ด้านที่พอใจ  คือ  ๑) ความเหมาะสมของสถานที่   ๒)การ
ให้บริการในศูนย์จัดการแข่งขันมีความพร้อมสูง  ผลการประเมินศูนย์คณิตศาสตร์  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนนได้  คะแนน ๔.๖๘  คะแนน   ด้านที่พอใจ คือ  ๑) ความสะดวกการลงทะเบียน  ๒) ความพร้อมด้าน
สถานที่ ผลการประเมินในภาพรวมของศูนย์หุ่นยนต์และศูนย์คณิตศาสตร์  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน ได้
คะแนน  ๔.๖๙  คะแนน ด้านที่พอใจ คือ ๑) สถานที่ยอดเยี่ยม  ๒) การจราจรจัดได้ดีมีความพร้อม  ด้านที่
ต้องปรับปรุง  คือ  ๑)  ด้านห้องน้ า   ๒)  การจราจรควรให้จอดรถให้เต็มไม่ต้องแยกกิจกรรม    ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙   คือ  ๑)  ควรแยกระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคนละวัน  ๒) ควรมีอาหารว่างให้ครูผู้ฝึกซ้อมและจัดไว้หลายๆจุด  
๓)  การแข่งขันควรถ่ายทอดสด   ๔) ควรมีป้ายบอกทางโดยเฉพาะโรงอาหาร  ๕)  อยากให้ทุกศูนย์ที่เป็น
เจ้าภาพมีอาหารเช้าให้เหมือนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 ๑.๒  ในนามของทางโรงเรียนกันทรารมณ์และผู้จัดการแข่งขันขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     

๒๐   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๓๐  น.   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งในที่ประชุม
ดังนี้ 
   ๔.๑.๑.๑   สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์จัดงานกีฬาประเพณีสหกรณ์  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  
๒๕๖๒  โดยใช้สถานที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 
   ๔.๑.๑.๒  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ขอขอบคุณครูทุกท่าน
และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  จ านวน  ๑๙  รายการ 
   ๔.๑.๑.๓  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่  ๖๙    ศูนยห์ุ่นยนต์  รบัมา  จ านวน  ๓๓๘,๕๐๐  บาท   ศูนยค์ณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๙๙,๒๐๐  บาท    
ในส่วนของปฏิคมกลางและจราจรไม่มีงบประมาณให้  ใช้งบประมาณท้ังหมด  จ านวน  ๕๖,๐๐๐  บาท ได้เงิน
สนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ( โครงการน้ าดื่มทองอุไร ) สนับสนุน  จ านวน  
๕๕,๖๐๐  บาทและเงินสนับสนุนจากทางโรงเรียนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
   ๔.๑.๑.๔  ทางโรงเรียนจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
กันทรารมณ์ ( โครงการน้ าดื่มทองอุไร )  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  
  ๔.๑.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   
   -ไม่มี- 
  ๔.๑.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   
   -ไม่มี- 
  ๔.๑.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ      
  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   -ไม่มี-     

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑  นายสมศักดิ์  นาเรือง  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๕.๑.๑  การแข่งขันกีฬาภายในจะแข่งขันทั้งหมดจ านวน ๕ วันคือวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ – 
วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒    ขอความร่วมมือคณะครูเช็คชื่อนักเรียนเป็นสายชั้นโดยครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
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และพละศึกษาจะให้คะแนนวันละ  ๕  คะแนนขอความร่วมมือครูดูแลคณะสีแต่ละคณะสีให้เงินสนับสนุน 
จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท ให้เงินสนับสนุนต ารวจที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อย  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  เงิน
สนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียน  จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท  เงินสนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท  เงินสนับสนุนสมัชชา  จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท  
   ๕.๑.๒  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  จัดพิธีเปิดและมีการมอบรางวัลโดยพิธีเปิดจะเริ่มเข้าแถวตั้ง
ขบวนที่ตรงทางเข้าเทศบาลโดยในวันนั้นวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ก็จัดการแข่งขันโดยเริ่มขบวนตรงบ้านพัก
นายอ าเภอกันทรารมย์  มีการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศคู่สุดท้ายเสร็จประมาณเที่ยงวันหลังจากนั้นให้
นักเรียนไปรวมกันที่โดมเพ่ือท าพิธีมอบรางวัลแบ่งเป็น  ๕  สี  ๕  จุด และจะมีการแสดงดนตรีจากคณะศิษย์
เก่าประมาณ  ๒  ชั่วโมง  เสร็จสิ้นประมาณ  ๑๕.๐๐ น. โดยเวทีจะหันหน้าไปท่ีสนามฟุตบอล 
  ๕.๒  นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  แจ้งอาคารเรียนจะปิดทุกตึกบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในโรงเรียน
หากพบเห็นนักเรียนแอบแฝงเข้ามาให้แจ้งนายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน   
  ๕.๓  นางธนาภา  ค าผุย  ขอความร่วมมือครูสแกนลายนิ้วมือตามปกติหรือหากมีปัญหาอะไรให้ติดต่อ
ประสานกับนางสาววิรยา  แก่นค า เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  ๕.๔  นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  สอบถามเรื่องการแต่งกายและนางเด่นดวง  ยศวิจิตรเสนอให้แต่งกาย
ตามคณะสีที่คณะครูสังกัด 
  ๕.๕  นางสุพัตรา  ดาวหน  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๕.๕.๑  วันจันทร์  วันอังคารและวันพุธ  โรงอาหารขายอาหารตามปกติ  วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
นักเรียนรับประทานอาหารตามคณะสี 
   ๕.๕.๒  ในแต่ละคณะสีเข้า-ออกได้สีละ  ๑๐  คน  ตรงประตูหน้าโรงเรียนมีตัวแทนสีละ  ๒ คนเฝ้า
ประตู  การเช็คชื่อนักเรียนเช็คเช้า  กลางวันและภาคบ่าย 
   ๕.๕.๓  การแต่งกายตามคณะสี  
 ๕.๖  นางเรณู  ค าวงศ์  สอบถามเรื่องศิษย์เก่าที่จะเข้ามาโรงเรียนในวันแข่งขันกีฬาสี จะให้เข้ามาหรือไม่
นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  แจ้งว่าจะมีการแลกบัตรเข้ามา  โดยนายศักดิ์ดนัย  สืบเสน เสนอเพ่ิมเติมว่าให้คณะสี
แต่ละคณะสีท าบัตรเชิญมีระบุชื่อด้วยและให้เก็บบัตรประชาชนไว้เวลาเข้ามาโรงเรียน 
 ๕.๗  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ เสนอว่าศิษย์เก่าที่จะมาช่วยจัดแสตนเชียร์ให้แต่ละคณะสีท าบัตรให้เข้าออก   
ศิษย์เก่าท่ีน าสิ่งของมาบริจาคให้อยู่ในดุลยพินิจ  ส่วนกลุ่มที่อาจก่อความวุ่นวายให้พิจารณาอีกที่และสอบถาม
คณะครูเรื่องการแต่งกายของครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเลี้ยงขอบคุณครูส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ซึ่งที่มี
มติแต่งกายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มติที่ประชุม     รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น.       
 

                                            
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                  (นางเด่นดวง  ยศวิจิตร)                        (นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร)            
 ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม        หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ            รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง  
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์             
                           ผู้รับรองรายงานการประชุม  


