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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๓ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 
๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน ...๑๓๔....  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ลาป่วย 
๒. นางนิออนด์  รอบคอบ  ไปราชการ 
๓. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ลากิจ 
๔. นายทรงเกยีรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 
๕. นางสมสุข  ลาสุนนท์   ลาป่วย    
๖. นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม  ลาป่วย 
๗. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี  ขออนุญาต 
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 
๙. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 
๑๐.  ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์  ลาป่วย 
๑๑.  นางนพวรรณ  จ านงค์ศรี  ลากิจ 
๑๒.  นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง  ขออนุญาต 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. Mr.Nathan  Staey   Hudson ครูต่างชาติ 
๒. Mr.Carlvie  Jay  T. Yuson  ครูต่างชาติ 
๓. Miss  Rean  B.San  Nicolas  ครูต่างชาติ 
๔. Miss  Ruelyn  Q. Fernandez ครูต่างชาติ 
๕. Mr. Jose Jerel  S. Sonsona      ครูต่างชาติ 
๖. นายปฏิวัฒน์  ทัพปัดชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นางสาวภัสรา  รักพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
เริ่มประชุมเวลา  O๙. OO น. 

 นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลโรงเรียนกันทรารมณ์เรียนเชิญนายทรงพล  นนทา  
รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในที่ประชุมมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้ 

๑. นายชยพล  ค าสิงห์   ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว   ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
๓. นายอุดมศักดิ์  สีแสด    ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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๔. นางนิออนด์  รอบคอบ  ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
๕. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
นายอุดมศักดิ์ สีแสด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
หนึ่งการแข่งขันฟุตบอลรุ่นไม่เกิน  ๑๘  ปีชายในนามจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันในช่วงวันที่ 
๑๙  - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑  ให้กับทางโรงเรียนโดยนายทรงพล  นนทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนรับ
มอบถ้วยรางวัล   

 นายทรงพล   นนทา  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  ครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ มอบเงินช่วยเหลือ  
นายชยพล  ค าสิงห์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บ้านประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 นายทรงพล  นนทา รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็น
ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  กล่าวต้อนรับครูในวันเปิดเทอมวันแรกในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  และแจ้งกับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่านายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์จะเดินทางมาที่โรงเรียนในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ประมาณ  
๑๐.๓๐  น. โดยทางโรงเรียนจะเลี้ยงอาหารเที่ยง  ให้งานธุรการท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอ าเภอ  นายกสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์  นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนกันทรารมณ์     
 ๑.๒  จากการรับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑    ครูทุกท่านต้องเป็นสมาชิก OBECLINE  ๒๐๑๘    สามารถดูได้ที่
ไลน์กลุ่มวิชาการและไลน์กลุ่มการเงิน    

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 
 ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๔๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑  นางสาวทิพย์ชริน  โพธิท์ิพย์  แจ้งเรื่อง SAR  ของโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเนื่องจากไม่สามารถสรุป
ผลสัมฤทธิ์ได้เนื่องจากมีครูที่ไม่ได้ส่งผลการเรียน 
 ๓.๒  นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการแจ้งหากทางโรงเรียนส่งงานช้าจะมีการแจ้งในที่ประชุม
ประจ าเดือนของ สพม. ๒๘     

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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  นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  แจ้งให้ทราบดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
   ๔.๑.๑  แผนการจัดการเรียนรู้งานวิชาการให้ส่งตามปฏิทินงาน 
   ๔.๑.๒  เรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้า
งานแนะแนว  ประชุมหลังจากประชุมประจ าเดือนในวันนี้เสร็จแล้ว ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 
   ๔.๑.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ ในวันที่ ๑๓  พฤษภาคม  
๒๕๖๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  ๖  คน 
   ๔.๑.๔  จากนโยบายวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติคัดเลือกระดับภาค  ๓  และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการในวันที่  ๒๖ – ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการมอบหมายโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี  ๒๕๖๓  
   ๔.๑.๕  ครูที่ลงหลักสูตรไปแล้วทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมาติดตามว่าได้น าเอามา
ใช้กับนักเรียนบ้าง 
   ๔.๑.๖ นายสมพงษ์  ละชั่ว  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑.๖.๑  แจ้งการจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน  ๕๘  คนไม่
จบการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จ านวน   ๖๙  คนไม่จบการศึกษา  ให้ด าเนินการแก้ไขได้
ตลอดเวลาสิ้นสุดวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
    ๔.๑.๖.๒  นักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ที่ยังไม่แก้  o ,ร, มส   จ านวน  ๕๐๗  คน ให้ด าเนินการแก้  ๐ , ร, มส ภายใน  ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ถ้าไม่แล้วเสร็จให้เรียนซ้ าชั้น  โดยจะมีการประชุมผู้ปกครองในวันที่   ๑๖  พฤษภาคม  
๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๐๐ น. –  ๑๖.๐๐ น.   
    ๔.๑.๖.๓  การด าเนินการแก้  o ,ร, มส   เมื่อนักเรียนได้ใบค าร้องแก้ o ,ร, มส   แล้ว
ครูผู้สอนเขียนผลสอบแก้ตัวและลงชื่อก ากับมี ๒  จุด แล้วให้นักเรียนน าแบบค าร้องฯ มาส่งที่ฝ่ายวิชาการเอง 
    ๔.๑.๖.๔  งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการรับสมัครนักเรียน  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   จ านวน   ๔๔๓  คน  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จ านวน  ๓๗๒  คน   
   ๔.๑.๗  นางเรณู  ค าวงศ์  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑.๗.๑  มีการอบรมการจัดท าหลักสูตรช่วงก่อนปิดภาคเรียนและปรับปรุงหลักสูตรใน
ขณะนี้ก าลังเช็คในแต่ละรายวิชามีบ้างรายวิชาที่ต้องปรับเพ่ิมเติม ได้ประมาณ  ๘๐  เปอร์เซ็นต์ 
    ๔.๑.๗.๒  การปรับโครงสร้างได้ด าเนินการแก้ไขเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    ๔.๑.๗.๓  ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  แจกในวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๑   
    ๔.๑.๗.๔  การก าหนดส่งแผนการสอนจะแจ้งเป็นปฏิทินให้ทราบ 
   ๔.๑.๘  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑.๘.๑  จากการประชุมสหวิทยาเขตกันทรารมย์ขอขอบคุณครูโรงเรียนกันทรารมณ์
ทุกท่านที่ช่วยกันต้อนรับและขอขอบคุณคณะครูที่ช่วยกันจัดสถานที่ในการรับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  ส่วนเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมของพนักงานราชการที่ยังไม่ได้รับจากออมทรัพย์
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ออมทรัพย์จะตั้งเบิกให้และโอนเข้าบัญชีที่ให้ลงเลขที่บัญชีไว้แต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยจะโอนไม่ได้จะให้
เป็นเงินสดซึ่งจะติดต่ออีกที่ 
   ๔.๑.๘.๒  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
   ๔.๑.๘.๓  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี  ๒๑  ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘ 
   ๔.๑.๘.๔  ปฏิทินวชิาการยังไม่เสร็จกรรมการบริหารวิชาการจะประชุมก่อนแล้วแจ้งให้ทราบ
อีกท่ีเป็นไฟล์ 
  ๔.๑.๙  นางนฤมล  สินธุรัตน์   แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๙.๑  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สัปดาห์ที่  ๑  เลือกกิจกรรมชุมนุม  ถ้ามีการเปลี่ยน
ชื่อชุมนุม  ตั้งชุมนุมใหม่  หรือย้ายชุมนุมให้แจ้งให้ทราบภายใน  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
   ๔.๑.๙.  ตารางเรียน นศท.ให้เรียนวันอังคาร   กิจกรรมระเบียบวินัยให้ลงตามกิจกรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีกิจกรรม  ยุวกาชาด   ลูกเสือ  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  ๔.๑.๑๐  นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง  รองผู้อ านวยการแจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๑๐.๑  กิจกรรมชุมนุมถ้านักเรียนไปเรียนแล้วไม่เห็นเข้าเรียนให้แจ้งฝ่ายบริหารงาน
วิชาการและครูที่สอนชุมนุมติดตาม 
   ๔.๑.๑๐.๒  การจัดตารางเรียนนักศึกษาวิชาทหารเรียนวันอังคารครูผู้สอนในวันพุธจะต้องมี
กิจกรรมระเบียบวินัยสังกัดทุกคน 
  ๔.๑.๑๑  นายณฤภง  ศรีละพล  แจ้งในที่ประชุมจากการประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและ
วทบ.  ๒๕  ประสานมาจะมีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในวันที่  ๓ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๑   
  ๔.๑.๑๒  นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์  แจ้งเงินสวัสดิการมีจ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาทที่ใช้ในการจัด
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการ  มติที่ประชุมให้เก็บคณะครูเพ่ิมคนละ  ๑๐๐  บาท 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  ๔.๒.๑  ในวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  งานชุมชนและภาคีเครือข่ายไปบ้านแสงใหญ่ท า
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชมได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี 
  ๔.๒.๒  สอบถามเรื่องการจัดปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ อยู่ในกลุ่มงานวิชาการหรือกลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งฝ่ายบริหารแจ้งอยู่ในงานวิชาการ  จะมี
ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   กลุ่มบริหารงาน  ทั้ง  ๔  
กลุ่มข้ึนบนหอประชุมให้ฝ่ายวิชาการท าหนังสือแจ้งในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ขึ้นหอประชุม  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  และให้เป็นการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนไปเลยโดย ครูสุพัตรา  ดาวหน  ขอเก้าอ้ีจ านวน  ๘๐๐  ตวั      
  ๔.๒.๓  คู่มือนักเรียนได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว  จ านวน  ๘๕๐  เล่ม 
  ๔.๒.๔  ค าสั่งแม่บทมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าระดับชั้นและคณะสีปีนี้ให้แต่ละคณะสีเลือก
ประธานคณะสีเอง 
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  ๔.๒.๕  งานเวรยามให้บุคลากรได้จับหมายเลขใหม่เพ่ือจัดท าค าสั่งเวรยามใหม่ 
  ๔.๒.๖  นายทรงพล  นนทา  แจ้งในที่ประชุมเรื่องงานเลี้ยงรับผู้อ านวยการคนใหม่  ครู  จ านวน  
๑๖๐  คน    แขกท่ีจะมางาน จ านวน ๓๕๐  คน  จ านวนโต๊ะ  ๔๔  โต๊ะ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

๔.๓  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
          นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งให้
ทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑  เงินเบี้ยเลี้ยงที่ยังไม่ได้รับจากวันรับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  ๒๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ให้ติดต่อรับกับนางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ 
  ๔.๓.๒  ID  PLAN  จะท าแบบให้กรอกเพ่ือให้สอดคล้องกับ  Logbook   
      ๔.๓.๓  จากงานการเงิน เงินที่จะเก็บครูคนละ  ๑๐๐  บาทให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เก็บ
รวบรวมส่งงานการเงิน 
    
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
  นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  แจ้งให้ทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  ๔.๔.๑  โรงเรียนของบจากกระทรวงพลังงานเปลี่ยนหลอดไฟและแอร์ทั้งหมดที่ปรึกษาอยู่ใน
คณะท างาน 
  ๔.๔.๒  จากงานสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือในการดูแลความสะอาดให้ครูที่ปรึกษาจัดไปดูแลทุก
วัน 
  ๔.๔.๓  ฝากครูให้ขึ้นดูห้องเรียนประจ าได้เปลี่ยนแปลงแล้วให้ดูแลให้เรียบร้อย 
  ๔.๔.๔  โรงเรียนได้น างบประมาณมาเปลี่ยนพ้ืนโต๊ะและเก้าอ้ีที่อยู่ในโรงเก็บของได้น ามาปรับอัน
ไหนที่ซ่อมได้ซ่อมแซมแล้ว 
  ๔.๔.๕  งานหอประชุมได้ปรับประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ ตามเอกสารที่แจกให้เพ่ือใช้ในการ
ให้บริการสถานที่หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์  ห้องโสตทัศนศึกษาและอาคารโดม  KR  และพิจารณา
ร่วมกันกับคณะครูถึงอัตราค่าบริการต่อครั้งและมีมติร่วมกันในการปรับอัตราค่าบริการขอใช้สถานที่หอประชุม
โรงเรียนกันทรารมณ์ คือถ้าบุคคลภายในโรงเรียนขอใช้บริการเพื่อจัดงานมงคลสมรส ค่าบริการ  ๓,๐๐๐ 
บาท/ครั้ง  ถ้าบุตรของบุคลากรขอใช้บริการเพ่ือจัดงานมงคลสมรสค่าบริการ  ๗,๐๐๐  บาท/ครั้งในส่วนของ
ห้องโสตทัศนศึกษามีการปรับอัตราดังนี้ถ้าผู้ขอใช้สถานที่เป็นบุคคลากรภายในโรงเรียน  ขอใช้บริการเพื่อจัด
งานมงคลสมรส  ค่าบริการ  ปรับจาก  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง  เป็น  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้งในส่วนของค่าบริการ
รายการอื่นๆคงเดิม 
  ๔.๔.๖  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการงานจ าหน่ายน้ าดื่มในโรงเรียนให้คณะกรรมการ
พิจาณาร่างค าสั่งเพ่ือเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ 
  ๔.๔.๗  เทศบาลกันทรารมย์ให้งบประมาณการคัดแยกขยะมาฝากคณะสีและห้องเรียนได้เก็บขยะ
ที่ขายได้ให้ครูไมตรี  ศรีแก้วเป็นผู้จัดการท างานเป็นระบบคัดแยกขยะในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  ๔.๔.๘  นางสาวรัตตินันท์    ศรีทอง  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
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   ๔.๔.๘.๑  งานโภชนาการคัดเลือกร้านอาหารที่จะจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนได้จ านวน  ๑๕  
ร้าน  เว้นไว้  ๒  ร้านเพื่อให้จัดกิจกรรม 
   ๔.๔.๘.๒  ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารถ้าเสียงเพลงตอนเช้าขึ้นไม่
จ าหน่ายอาหาร  และในคาบแรกยังไม่จ าหน่ายอาหารจะจ าหน่ายอาหารในคาบท่ี  ๒ เป็นต้นไป 
   ๔.๔.๘.๓  มารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาช่วยดูแลสั่งสอน 
   ๔.๔.๘.๔  ในกรณีที่คณะครูมีแขกมาเยี่ยมไม่เกิน ๕-๑๐  คนถ้าต้องการให้ดูแลเรื่องอาหารให้
แจ้งก่อน  ๑  วัน จะจัดให้รับประทานในห้องทองอุไร 
   ๔.๔.๘.๕  การตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในโรงเรียน 
  ๔.๔.๙  นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน เสนอสหกรณ์ไม่ควรน ามาม่ามาจ าหน่ายในโรงเรียน 
  ๔.๔.๑๐  นางนฤมล  สินธุรัตน์  เสนอในที่ประชุมการใช้ไฟฟ้าว่าให้แจ้งยามการเปิดปิดไฟฟ้าให้
เป็นเวลาว่าเปิดเวลาไหน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  นางสุดใจ  วงศ์คูณ แจ้งจากงานชุมชนในที่ประชุมดังนี้ 
  ๕.๑.๑  บ้านนายภูมิลักษณ์  ใจเรือง ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ขอความร่วมมือคณะครูร่วมบริจาคช่วยกัน 
  ๕.๑.๒  นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม  ป่วยยังเดินไม่ได้อยากให้ทางโรงเรียนไปเยี่ยม 
  ๕.๑.๓  ขอความร่วมมือคณะครูกรณี ชุมชนหรือทางวัดขอความร่วมมืองานพระราชทานเพลิงศพ
แต่งชุดปกติขาวไปร่วมพิธีศพจากท่ีต่างๆ  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  น. 

 

 
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                                                  (นายทรงพล  นนทา)  
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม                                รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

     ผู้ตรวจรายงาน/รับรองรายงานการประชุม 


