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รายงานการประชุมวิสามัญคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เมื่อวันที่ ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๑     คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

     ๑. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์  ไปราชการ 

 ๒. นางสมรักษ์  เพชรผา   ลาป่วย      

 ๓. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท  ลากิจ 

 ๔.  นายทิว  พจนา   

 ๕. นางสุรจรรยา  ละชั่ว   ลาป่วย 

 ๖.  นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

 ๗.  นางธนพร  อาทิเวช 

 ๘.  นางสาวมุกชมพู  เพชรไกล  ลาป่วย 

 ๙.  นางสาวทศพร  คูณทวี  ขออนุญาต 
 ๑๐.  นายเทอด  เลิศล  า   ลากิจ 

 ๑๑.   นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ไปราชการ 

 ๑๒.  นายกฤษฎา  พิมพันธ์  ลาป่วย 

 ๑๓.  นายสุพัฒน์  บุญน า    

 ๑๔.  นายสมศักดิ์  นาเรือง  ไปราชการ 

 ๑๕.  นางจรรยา  เลิศล  า   ลากิจ  
 ๑๖.  ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์  ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

 ๑๗.  นางพัชรสุดา  อ่างมณี   ลาศึกษาต่อ 

 ๑๘.  นายกงจักร  บัวลา   ลาป่วย 

 ๑๙.  นางดารุณี  อัมภรัตน์  ลากิจ 

 ๒๐.   นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ ลาป่วย 

 ๒๑.  นางวาสนา  บวกไธสง  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นายธีรวัฒน์  สุบุญด ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นายสายรุ้ง  ชะแร้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๑๐.   นางสาววิมลพรรณ  จันดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.   นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.   นายอภิวัฒน์  ชาภักด ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้างานบุคลากรเรียนเชิญ  นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กันทรารมณ์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษดังรายชื่อต่อไปนี  
๑.  นางสาวอุทัย  สิงหาภู  วิชาเอก  ภาษาไทย 

๒.   นางสาวสุกัญญา  แก้วเกาะ  วิชาเอก  ภาษาต่างประเทศ 

๓.   นางสาวทศพร  คูณทวี  วิชาเอก  สังคมศึกษา     
 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั ง  ๓  คน   
 ๑.๒  ขอบคุณคณะครูหลายท่านที่มาช่วยงานและซ้อมนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนคณะทูบีนัมเบอร์
วันที่มาซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพ่ือเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมาทางอ าเภอจ้าง
โค้ชมาช่วยฝึกซ้อมและสนับสนุนงบประมาณด้านอาหารและขอบคุณคณะครูที่มาต้อนรับ คณะครูโรงเรียน 
ล าปาววิทยาคมที่มาศึกษาดูงานในวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  และขอบคุณคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ  ที่วา่การอ าเภอกันทรารมย์ 
 ๑.๓  ขอขอบคุณครูสนั่น  ศิริกุล  คุณครูพัฒนา  พานจ านงค์  ที่มาช่วยคุมงานก่อสร้างโดมและเสาธง 
ขอบคุณครูงานพัสดุที่มาดูการซ่อมบ ารุงไฟอาคาร ๓  และอาหาร  ๔  สภาพปลั๊กไฟ  หลอดไฟช ารุดจ้างช่าง
ข้างนอกมาดูแลซ่อมบ ารุง  ห้องอ่ืนๆให้เจ้าของห้องแจ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าห้องไหนที่อยากให้ปรับปรุงเรื่อง
พัดลม  สายไฟ ในห้องเรียน   ในส่วนของหลังคาอาคาร  ๓  ที่รั่วให้เปลี่ยนกระเบื องใหม่ให้แล้วแอร์ห้องไหนที่
ใช้ไม่ได้เช่น  ห้องพักครู EP   ห้องกิจการนักเรียน  แก้ไขให้แล้ว    

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  ผู้อ านวยการแจ้งงานที่ด าเนินการในภาคเรียนที่  ๒  ดังนี  
  ๔.๑.๑  กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่ืนๆ ในปีนี ให้วางแผนการเข้าค่าย
ว่าจะด าเนินการช่วงเวลาใดให้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนไม่ให้ออกนอกสถานที่กิจกรรมที่ใช้เวลาหลายวันให้
ปรับเวลาลงโดยคงกิจกรรมที่ส าคัญไว้ 
  ๔.๑.๒ กิจกรรมกีฬาสีมอบหมายกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเจ้าภาพการด าเนินการ 
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  ๔.๑.๓  โครงการทัศนศึกษาเป็นแนวปฏิบัติที่ท ามาทุกปีในปีนี ให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นไม่ให้ไปไกลให้ไปเช้าเย็นกลับโดยพิจารณาความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
  ๔.๑.๔  การติว O – NET    โดยส่วนมากที่ผ่านมาใช้การจ้างติวเตอร์เสียค่าใช้จ่ายเยอะอยากให้
ครูเราติวเองเพราะครูเป็นติวเตอร์ที่ดีที่สุด  ฝากกลุ่มบริหารงานวิชาการว่าจะติวอย่างไรให้ประชุมกันว่าจะเอา
รูปแบบใด 
  ๔.๑.๕  ในส่วนของเงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปีในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนจัดสมุด
ให้นักเรียนเลย โดยระดับชั นมัธยมศึกษาต้อนต้น  จ านวน  ๒๑๐  บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  
๒๓๐  บาท    ในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ให้ครูที่ปรึกษารับสมุดที่ห้องพัสดุให้รับเป็นห้องเท่ากับจ านวน
นักเรียนในห้องเรียน 
  ๔.๑.๖  ห้องสมุดใหม่ ใต้ถุนอาคารหอประชุมฝากทีมงานห้องสมุดเริ่มเก็บหนังสือและชั นหนังสือ
อาจใช้เวลาประมาณ  ๑ –  ๒  สัปดาห์ 
 ๔.๒  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โดยนายประจักษ์  นาจ าปา   รองผู้อ านวยงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการแจ้งในที่ประชุม  ดังนี  
  ๔.๒.๑   กล่าวต้อนรับครูในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  และแจ้งการเปิดรับสมัครงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ระดับเขต
พื นที่การศึกษาในระหว่างวันที่   ๑๖ –  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ส่วนของ Password  และ Username 
คุณครูศิริวรรณ  สาธุพันธ์ ประสานอยู่ 
  ๔.๒.๒   การส่งผลการเรียนให้ส่ง Book  Mark  ฝ่ายวิชาการภายในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
โดยรับแบบฟอร์มบันทึกข้อความที่คุณครูสมพงษ์  ละชั่ว  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๓  การปรับแก้ไขคะแนน  SGS  ให้ลงคะแนนหลังกลางภาคและปลายภาคภายใน  ๑๙  
ตุลาคม  ๒๕๖๑  และแก้ไขคะแนนก่อนกลางภาค   ๑๙  -  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศผลการเรียน
วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
  ๔.๒.๔  การส่งเอกสารวิชาการในภาคเรียนนี จะแจ้งทางไลน์อีกครั ง 
  ๔.๒.๕  แจ้งการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันที่    ๘ – ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    
  ๔.๒.๖  ส่งแบบประเมินกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมระเบียบวินัย  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
ภายใน  ๑๘  ตุลาคม   ๒๕๖๑  
 ๔.๓  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญคือบันทึกท้ายแผนว่าเจอปัญหาอะไรเพื่อ
น าไปสู่งานวิจัยเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่สอนแล้วให้บันทึกผลการใช้แผนการสอนว่าเกิดปัญหา
อะไรหานวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวถ้าพบวิธีที่ดีที่สุดแล้วได้ผลเรียกว่า  Best  Practice และ ใน การ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้คิดวิธีใหม่ 
 ๔.๔ แจ้งตารางสอนครูภาคเรียนที่ ๒  ที่ยังไม่ได้รับหรือที่ท าหายให้ติดต่อรับได้ที่ฝ่ายวิชาการในส่วน
ของคาบสอนที่จัดให้การโยกย้ายคาบต้องดูก่อนว่าท าได้หรือไม่ 
 ๔.๕  นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี  
  ๔.๕.๑  งานกิจการนักเรียนเดือนพฤศจิกายนประชุมผู้ปกครอง 
  ๔.๕.๒  การปฏิบัติเวรประจ าวันตามคณะสี  ในส่วนของครูภูมิลักษณ์  ใจเรืองห้อง  ม. 4/7จะให้
ครูที่ย้ายมาแทนที่ท าหน้าที่แทน 
  ๔.๕.๓  ในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นักศึกษาวิชาทหารฝึกเป็นพิธีปิดครึ่งวัน 
  ๔.๕.๔   การแต่งกายของนักเรียนในวันพฤหัสบดีเป็นชุดโปโล  กางเกงวอร์มของโรงเรียน  ผ้าใบสี
ขาว  น  าตาลหรือด า    ฝากครูที่อยู่เวรประจ าวันหน้าประตูหากพบนักเรียนใส่เสื อคุมมาให้ถอดเสื อออกให้
เรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน 
  ๔.๕.๕  การแต่งกายครูเหมือนเดิม 
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  ๔.๕.๖  แจ้งจากงานชุมชนพระครูวินิจ  บุญยกิจ เจ้าอาวาสวัดกันทรารมณ์ แจ้งทางวัดจัดงานวัน
ลอยกระทงขอความอนุเคราะห์กระทงจากทางโรงเรียนกันทรารมณ์  ห้องละ  ๒๐  อัน น าส่งในวันที่  ๒๔  
ตุลาคม  ๒๕๖๑  ในภาคเช้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔.๖  ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งเพ่ิมเติมประชุมผู้ปกครองนักเรียนจะเป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  เพ่ือ
ผู้ปกครองจะได้ชื่นชมโดม  เพื่อท าผ้าป่าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๔.๗  นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้างานบุคลากร แจ้งในที่ประชุมดังนี  
  ๔.๗.๑   ขอความร่วมมือครูเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการให้สแกนลายนิ วมือก่อนเวลา ๘.๑๕ น.
หลังจาก  ๘.๑๕  น. เป็นสายและเวลากลับหลัง  ๑๖.๓๐  น.  ในเรื่องการลาป่วย  ลากิจ  ในรอบ  ๖  เดือน  
ลาได้  ๖  ครั ง ไม่เกิน  ๒๓  วันท าการ  การมาสายไม่เกิน  ๘  ครั ง 
  ๔.๗.๒  แจ้งรายชื่อครูที่ไม่มีวันลาในรอบ  ๖  เดือน และเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่
ละกลุ่มสาระเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ดังรายชื่อต่อไปนี  
  ฝ่ายบริหาร  ได้แก่  นายเยี่ยม  ธรรมบุตรและนายประจักษ์  นาจ าปา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ นางจงกล  บัวสิงห์  นางนฤมล  สินธุรัตน์   
นางสาวรัตนธร  ชุปวา    นายศักดนัย  สืบเสน  นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  นางสาวบังออน  จุลพลและ   
นายทิว  พจนา    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่  นางจันทร์ทิวา  อบทอง  นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ 
นางสาวยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ  นางสกุลรัตน์  ทองแสน  นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  นางสาวอุทัย  สิงหาภู  
และนายกฤษฎา  พิมพันธ์   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้ก่  นางสุรจรรยา  ละชั่ว  นายสมพงษ์  ละชั่ว  
นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  นางสาวจารุพร  แก้วลาและนางสาวสุภาวดี  สมบูรณ์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์  นางนุชรี  เชื อทอง -
พิทักษ์  นายภรภัทร  เจริญธงและนางสาวเกวลี  ป่าสนธิ์   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้แก่  นายบุญมา  เวียงค า   
นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง   นางสาวอ าภา  จันทร์ผายและนางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี    
       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้แก่  นายสุทธิศักดิ์  มุกสิกวัน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้แก่  นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน 
นายพัฒนา พานจ านงค์  นายไตรรัตน์  เชื อทองพิทักษ์ นางอรพิน วงศ์ปัดสาและนายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  นายก าพล  บัวแก้วและ   
นายแสงทอง  บริสาร      
  งานแนะแนว  ได้แก่  นายรัตนดิลก  ค าเพราะ 
 ๔.๘  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร แจ้งในที่ประชุมเรื่องการมาสายที่เคยตกลงไว้คือ  ถ้ามาเกิน ๐๘.๓๐  น.  
คือ มาสาย  ถ้ามาหลังเวลา  ๐๘.๑๕ น. ให้สรุปส่งผู้อ านวยการ 
 ๔.๙  นางสาววิรยา  แก่นค า แจ้งเพ่ิมเติมการมาสายที่สรุปส่งทางส านักงานเขตพื นที่การศึกษา คือ มา
สายเกิน ๐๘.๓๐  น. 
 ๔.๑๐  ผู้อ านวยการสรุปการมาปฏิบัติราชการสาย  คือ  มาหลังเวลา ๐๘.๓๐  น. และแสดงความ
ยินดีกับคณะครูที่ไม่มีวันลาในรอบ ๖  เดือน   
 ๔.๑๑  นายชยพล  ค าสิงห์  จากงานการเงินแจ้งในที่ประชุม  ดังนี  
  ๔.๑๑.๑  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าท่านใดที่เป็นสมาชิก ชพค .  ให้หาเวลาว่างเข้าไป
ส านักงาน  สกสค.  เพื่อตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์คือใครถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งเปลี่ยนแปลง 
  ๔.๑๑.๒  ในส่วนของสลิปเงินเดือนให้ตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ทั ง  ชื่อ – สกุล หากผิดให้แจ้ง
กับคุณครูชยพล ค าสิงห์ โดยแนบหลักฐานมาประกอบเพื่อส่งทาง  สพม. ๒๘ 
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 ๔.๑๒  นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานแผนงานแจ้งในที่ประชุมดังนี  
  ๔.๑๒.๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เริ่มด าเนินการแล้วเหลือเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
  ๔.๑๒.๒  การใช้เงินตามโครงการแนวปฏิบัติเหมือนเดิม 
  ๔.๑๒.๓  แบบฟอร์มโครงการปรับตามของส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
 ๔.๑๓ ผู้อ านวยการเพ่ิมเติมแบบฟอร์มโครงการใช้ตามของส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  ๒๘  ประมาณ  ๒  หน้าแผ่นเดียว 
 ๔.๑๔  นายสมพงษ์  ละชั่ว  แจ้งในที่ประชุมดังนี    
  ๔.๑๔.๑  ผลการเรียนภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รับแบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการโดยส่งพร้อมฐานข้อมูล  Book  Mark 
  ๔.๑๔.๒   Bookmark  ผลการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อ่าน  คิดวิเคราะห์เขียน  ส่ง
ภายในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ภายในเวลา  ๑๖.๔๕  น. 
  ๔.๑๔.๓  ระบบ  SGS   คะแนนหลังกลางภาคและปลายภาคให้ส่งภายใน  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
คะแนนก่อนกลางภาคเปิดให้แก้วันที่  ๒๐ –  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
  ๔.๑๔.๔  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์ ดูแลลงระบบ  SGS   
  ๔.๑๔.๕  กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ครูที่ปรึกษาลงระบบ  
SGS          
  ๔.๑๔.๖ ในภาคเรียน  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ปพ.๕ ให้เป็นระบบ  Excel  อย่างเดียว หน่วย
การเรียนก่อนกลางภาค  ๓  หน่วย  หลังกลางภาค  ๓  หน่วย  กลางภาคและปลายภาค 
 ๔.๑๕  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์แจ้งเรื่องการสมัครกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ระดับเขตพื นที่การศึกษาเปลี่ยนกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบเป็นกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยใช้ Username   และ  Password  เดิม  ให้ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือครูที่รับผิดชอบสมัครเลย  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

 ๕.๑  ผู้อ านวยการฝากให้ศูนย์หุ่นยนต์และศูนย์คณิตศาสตร์ฟอร์มคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ
       
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.             
 

                               

                                       
  (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                      (นางเด่นดวง  ยศวิจิตร)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม            หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ         ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


