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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๑๔   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

กันทรารมณ ์ ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน  ๑๒๔   คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์       ไปราชการ 

๒. นางธนาภา  ค าผุย   ลาป่วย 

๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์  ก้อนค า ไปราชการ 

๔. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ไปราชการ 

๕. ว่าที่ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ไปราชการ 

๖. นายวัลลภ  สุรวิทย ์   ไปราชการ 

๗. นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม  ลาป่วย 

๘. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  ลาป่วย 

๙.  นายณฤภง  ศรีละพล  ไปราชการ  

๑๐.   นายสุพัฒน์  บุญน า   ขออนุญาต 

๑๑. นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ  ไปราชการ 

๑๒.  นางวิมลมาศ  ประทุมมังค์  ลาคลอด 

๑๓.   นางวาสนา  บวกไธสง  ลาป่วย 

๑๔.   นางสมรักษ์  เพชรผา  

๑๕.   นายอาวิรุทธ์  สีดา  

๑๖.   นางสาวชิสามาตา  กัณหา  

๑๗. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว   

๑๘.  นายสมศักดิ์  นาเรือง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๕  น. 

 นายวิโรจน์  มั่นธรรม   เรียนเชิญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มอบกระเซ้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี ที่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครู ณ โรงเรียน 

ครบุรี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และเรียนเชิญนายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการ
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์กล่าวแสดงความยินดีกับนางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณีที่
ได้ย้ายกลับไปหาครอบครัว 
 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   
  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  จากการร่วมประชุมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ เรื่องการซื้อจัดจ้าง
ติดตามเรื่องงบประมาณซ่อมแซมของโรงเรียนกันทรารมณ์   ขอนัดหมายให้งานพัสดุประชุมในเวลา ๐๗.๐๐ 
น.  ของวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 ๑.๒   O – Net โรงเรียนให้เตรียมติวให้นักเรียน 
 ๑.๓  นโยบายผู้อ านวยการเขตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ เน้นครูสอนดี  
มีสื่อ ต้องมีวิจัยในชั้นเรียน 
 ๑.๔  เรื่องย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษายังไม่ทราบผลให้รอต่อไป 
 ๑.๕  เรื่องทัศนศึกษาของนักเรียนค่ารายหัวได้คนละ  ๒๐๐ บาทต่อคนโดยให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     

๒๐  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๔๐  น.   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
   -ไม่มี- 
  ๔.๑.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๒.๑  เรื่องกิจกรรมวันครู ในปี ๒๕๖๓ นี้ ก าหนดการจัดงานวันที่ ๑๖  - ๑๗  มกราคม  
๒๕๖๓  โดยในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  มีท าบุญตักบาตร  และร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาล
กันทรารมย์ โดยมีนายอ าเภอกันทรารมย์เป็นประธานในพิธี  ให้โรงเรียนเรียนเชิญครูเกษียณอายุราชการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันครูด้วยและ ในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓  มีการเดินพาเหรดและกองเชียร์ในตอนเย็นมีงาน
เลี้ยงโดยโรงเรียนแจ้งจ านวนโต๊ะที่นั่งไปจ านวน  ๔  โต๊ะ แบ่งเป็น นักกีฬา   ๒  โต๊ะ  กองเชียร์  ๑  โต๊ะ  ฝ่าย
บริหาร  ๑ โต๊ะ 
   ๔.๑.๒.๒  ให้คณะครูดูค าสั่งกิจกรรมวันครู  ๒๕๖๓  ในไลน์โรงเรียน 
   ๔.๑.๒.๓  มอบกลุ่มงานธุรการจัดเสื้อให้กับคณะครูตามขนาดเสื้อที่ส ารวจไปแล้ว  
   ๔.๑.๒.๔  ครูที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นดรัมเมเยอรใ์นกิจกรรมวันครูมี  ๒  คน คือ  
นางสาวพีรดา บุษบงค์และนางสาวจุรีรัตน์ วงษ์แสวง 
   ๔.๑.๒.๕  ฝ่ายบริหารและครูที่รับเกียรติบัตรเพชรสพม. ในวันครู  มีจ านวน  ๓  คน  คือ นาย
อัครเจตน์  สีหะวงษ์  ในสายบริหาร  ในสายผู้สอนคือ  นางสาวอ าภา จันทร์ผายและนายสมศักดิ์  นาเรือง  
และครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขมี  ๒ คน  คือ  นางชิดชนก  สายบุปผาและนางสาววิรยา  แก่นค า  
  
   
 



3 
 

  ๔.๑.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๓.๑  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๔  
มกราคม ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์  โดยแบ่งเป็น  ๒ รอบ ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๐.๐๐ น. 
เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา  ๑๐.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น.เป็นผูป้กครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๔.๑.๓.๒  การร่วมเดินพาเหรดในกิจกรรมวันครูให้คณะครูใส่เสื้อสีฟ้าที่ทางโรงเรียนแจกให้โดย
ขบวนตั้งต้นที่หลังสถานีรถไฟ โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นคนถือธง  ขบวนออกเดินทาง
เวลา  ๐๗.๐๐  น  ในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓  ให้คณะครูทุกคนพร้อมเพรียงกัน  หลังสถานีรถไฟตามวัน
เวลาดังกล่าว 
  ๔.๑.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ      
  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   -ไม่มี-     

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑  นางณภัค  สิมมณี    แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๕.๑.๑  เรื่อง  นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอมาใช้สถานที่ในการจัดงาน
มงคลสมรสของบุตรตรีในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๓  โดยจะเข้ามาด าเนินการจัดสถานที่ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มกราคม  ๒๕๖๓  ขอความอนุเคราะห์ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาออกจาก
โดมที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงาน   
   ๕.๑.๒  เสนอในที่ประชุมเรื่องการไปทัศนศึกษาอยากให้ไปเป็นสายระดับชั้น 
  ๕.๒  นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ แจ้งในที่ประชุมเรื่องการไปทัศนศึกษาของนักเรียนให้แต่ละห้อง
ด าเนินการโดยมีครูที่ปรึกษาช่วยให้ค าแนะน าและดูแลรับผิดชอบส่วนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถขึ้นอยู่กับ
ระยะทางท่ีเดินทางไป 
  ๕.๓  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ้ง
เพ่ิมเติมว่าการไปทัศนศึกษาของนักเรียนให้ยึดตามระเบียบ   
  ๕.๔  นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นของงานธนาคารโรงเรียนเนื่องจาก
นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี  ครูที่รับผิดชอบย้ายสถานศึกษา    

มติที่ประชุม     รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๑๙  น.                               

                                        
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                  (นางสาวทศพร  คูณทวี)                        (นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร)            
 ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม        หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ            รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง  
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ ์            
                           ผู้รับรองรายงานการประชุม  

 


