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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๙ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่    ๑๒  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๖  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  ขออนุญาต 

๒. นางนฤมล  สินธุรัตน์   ไปราชการ 

๓. นางนุชนันท์  ศรเจริญฐิติกุล  ลากิจ 

๔. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี  ขออนุญาต 

๕. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี  ขออนุญาต 

๖. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ลาป่วย   
๗. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๘. นายวัลลภ  สุรวิทย์      ลาป่วย 

๙. นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์  ไปราชการ 

๑๐. นางสมสุข  ลาสุนนท์   ลาป่วย 

๑๑. นางสาวสมหมาย  พูนทา  ลาป่วย 

๑๒. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา  ลากิจ 

๑๓. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย  ลาป่วย 

๑๔.  นายวิโรจน์  มั่นธรรม  ลาป่วย 

๑๕.   นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  ลาป่วย 

๑๖.   นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ลาป่วย   
๑๗.   ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๘.   นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๙.   นางสาวภัณฑิลา  สะอาด  ลากิจ 

๒๐.   นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ ลาป่วย 

๒๑.   นางสาวกุสุมา  คชแพทย์  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นายอภิวัฒน์  ชาภักดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นายธีรเดช  มีศรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๙. นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นายสายรุ้ง  ชะแย้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๑๓.  นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นายอธิวัฒน์  แววด ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.  นางสาวกฤษณา  ศรีส าอาง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นายปฏิวัฒน์  ทับปัดขา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.  นายธีรวัฒน์  สุบุญม ี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.  นางสาวภัสรา  รักพรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๙.  Miss  Ruelyn  Q. Fernandez   ครูต่างชาติ 
๒๐.  Cao  Xiaoyu   ครูต่างชาติ 
๒๑.  Miss  Xiaoyu  Liu   ครูต่างชาติ 
๒๒.  Mr.Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๒๓.  Miss Rean  B. San  Nicolas ครูต่างชาติ 
๒๔.  Mr.Rixson  P. ontanillas  ครูต่างชาติ 
๒๕.  Miss Acosta  Chloe  Padio  ครูต่างชาติ 
๒๖.  Mr.Arun  Balaji  Kannan  ครูต่างชาติ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอต้อนรับรองผู้อ านวยการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ทั้งสามท่าน  คือ รองผู้อ านวยการพิวัฒน์  
ศรเพรช  รองผู้อ านวยการอัครเจตต์   สีหะวงษ์และรองผู้อ านวยการปฐมาวดี  ศรีชนะ  แต่ในวันนี้ 
รองผู้อ านวยการพิวัฒน์  ศรเพชร ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุมไปช่วยงานโรงเรียนกู่จานวิทยาคมก่อนแล้ว
โรงเรียนกู่จานวิทยาคมจะมาส่งเป็นทางการในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   
 ๑.๒ การดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มงานของรองผู้อ านวยการดังนี้ รองผู้อ านวยการประจักษ์  
นาจ าปา  ดูแลงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป   รองผู้อ านวยการพิวัฒน์  ศรเพชร  ดูแลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
รองผู้อ านวยการอัครเจตน์  สีหะวงษ์  ดูแลงานกลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้อ านวยการดูภาพรวมทั้งหมด  
 ๑.๓ การดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนและดูการจัดการเรียนการสอนมอบหมายดังนี้ 
  ๑.๓.๑  อาคารเรียน  ๑  และอาคารเรียน  ๕  มอบหมายรองผู้อ านวยการพิวัฒน์  ศรเพชร 

  ๑.๓.๒  อาคารเรียน  ๒  มอบหมายรองผู้อ านวยการประจักษ์  นาจ าปา 
  ๑.๓.๓  อาคารเรียน  ๓  มอบหมายรองผู้อ านวยการปฐมาวดี  ศรีชนะ 
  ๑.๓.๔  อาคารเรียน  ๔  มอบหมายรองผู้อ านวยอัครเจตน์  สีหะวงษ์      
 ๑.๔  การขายทอดตลาดรถบัสใหญ่  รถบัสกลาง  รถตู้  โรงเรียนได้ตรวจพัสดุประจ าปีท าเรื่อง
จ าหน่ายขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุในวันที่  ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมาประมูลจ านวน  ๒๐ รายการ  
ราคากลางที่ตั้งไว้  ๒๘๕,๐๐๐  บาท  
 ๑.๕  ขอขอบคุณครูและบุคลากรทุกท่านงานศิลปหัตถกรรมที่ผ่านมาในวันที่ ๘  -  ๑๐  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและขอขอบคุณศูนย์คณิตศาสตร์และศูนย์หุ่นยนต์ที่จัดการแข่งขันส าเร็จลุล่วงด้วยดี
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ในปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒ ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคโครงงานคณิตศาสตร์
ให้จัดที่โดมส่วนผลประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการของทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  
๒๘  ให้กลุ่มบริหารงานวิชาการสรุปส่งผู้อ านวยการว่าเป็นตัวแทนระดับภาคกี่รายการ  และหากมีปัญหาเรื่อง
ที่พักในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้แจ้งผู้อ านวยการทราบ 
 ๑.๖  ขอแสดงความยินดีกับโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวโรงเรียนเป็นตัวแทน  ๑  ใน  ๑๕  
ระดับประเทศ  จะเข้าร่วมแข่งขันที่กรุงเทพฯโดยในวันที่   ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ รับฟังการชี้แจงท าความ
เข้าใจ ในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เข้าแข่งขัน ขอขอบคุณทีมงานและขอแสดงความยินดีล่วงหน้า  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่     
๕ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทศันศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑   ห้องเรียนคุณภาพ  ปัญหา คือ  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เขียนเต็มโต๊ะจะปรับปรุงให้ทุกห้องโต๊ะเก้าอ้ีอยู่ใน
สภาพใช้งานได ้ให้นักการภารโรงท าที่ละห้องสัปดาห์หนึ่งจะได้ประมาณ  ๓  ห้องในวันนี้ให้ห้อง  ๒๒๒ แล้วให้
ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องแจ้งนักเรียนไม่ให้ขีดเขียนโต๊ะ  จะท าห้องเรียนคุณภาพให้เสร็จก่อนภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ถ้าห้องเรียนไหนโต๊ะเก้าอ้ีช ารุดให้เก็บลงมาข้างล่างในส่วนของขยะในห้องเรียนไม่ให้มีถัง
ขยะในห้องให้นักเรียนทิ้งข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนขึ้นห้องเรียน  จะมีการแต่งตั้งหัวหน้าอาคารในแต่ละอาคาร 
 ๔.๒  การอยู่เวรยามรับนักเรียนเช้า  เที่ยง  เย็น  ให้ช่วยกันจนถึงเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 ๔.๓  การลงพ้ืนที่ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่บริเวณรับผิดชอบให้ดูแลลงพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 
 ๔.๔  การเตรียมการตรวจเยี่ยมของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘ แจ้งเรื่องเชิญเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรวจเยี่ยมจังหวัดศรีสะเกษเราโดยสนใจเรื่องการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
โดยจะไปดูร้านกาแฟที่โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมแล้วมาที่โรงเรียนกันทรารมณ์มาดูบ้านพักครูโรงเรียน
กันทรารมณ์  ดูงานอาชีพเชิญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีน าเสนอเรื่อง  ขนม  งาน
ประดิษฐ์  อาหาร  ผลิตภัณฑ์เกษตร  โดยจะต้อนรับที่หอประชุมและน าเสนอ พะแนงพอเพียงดูเศษฐกิจ
พอเพียงและบ้านพักครูก าหนดการเดินทางช่วงงานศิลปหัตถกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดการเป็นทางการ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔.๕  ผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  การจัดท าผ้าป่าเพ่ือการศึกษาวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมฉลองโดมและเพ่ือซื้อ
รถบัส  ก าหนดการ ๒๓ –  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  นักเรียนสอบเสร็จก่อนปิดภาคเรียนรูปแบบวิธีการน ารายชื่อ
ศิษย์เก่าทุกคนในรุ่นแต่ละรุ่นให้ครูโรงเรียนเราประสานงานคณะครูที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าก็จะให้ช่วยประสานงาน
ด้วยเช่นกันกับคณะครูที่เป็นศิษย์เก่า  โดยให้ประสานตัวแทนศิษย์เก่ามาประชุมในวันที่  ๑๐  ธันวาคม  
๒๕๖๑  และให้ลงว่าคณะครูท่านใดเป็นผู้ประสานงานในรุ่นใด รูปแบบคือได้รายชื่อแต่ละรุ่นมาแล้วมีประธาน
รุ่น  รองประธานรุ่น  หารือรูปแบบการแจกซองผ้าป่า เมื่อได้ซองมาแล้วให้แต่ละรุ่นเปิดซองแล้วรวมกันมา
โรงเรียนจะรับเฉพาะยอดในแต่ละรุ่น วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เป็นวันรวมผ้าป่ามีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล
มีขนมจีนให้รับประทานและน้ าดื่ม ภาคบ่ายแห่ต้นเงินต้นผ้าป่ามามอบทางโรงเรียนตอนเย็นมีงานเลี้ยง  มีการ
แสดงของนักเรียนบนเวที  ประธานกล่าววัตถุประสงค์และให้แต่ละรุ่นมอบเงินผ้าป่าถ่ายรูปภาพถ่ายพร้อม
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ตัวเลขยอดเงิน  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  ท าบุญตักบาตรถวายต้นผ้าป่าให้ คุณครูดิลก  ค าเพราะ และทีมงานหา
รายชื่อศิษย์เก่า 
 ๔.๖  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๖.๑  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองอัครเจตน์  สีหะวงษ์  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๖.๑.๑  ตรวจสอบนักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมว่าย้ายหรือไม่ 
   ๔.๖.๑.๒  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ว่ารายชื่อถูกต้องหรือไม ่

   ๔.๖.๑.๓  การลงทะเบียน  ลงทะเบียน Bookmark  ปกติ  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ลงทะเบียนแนะแนว  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ลงทะเบียนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ในส่วนของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ยุวกาชาดและกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ลงทะเบียนตอนสิ้นสุดภาคเรียน 
   ๔.๖.๑.๔  การตัดสิ้นผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  
๑๕.๐๐  น. และปรับปรุงข้อมูลใน ปพ.๖ เพ่ือเสนอผู้บริหารลงนามให้เรียบร้อย   
   ๔.๖.๑.๕ กรณีนักเรียนติด  ๐ , ร , มส. และ มผ.  ให้ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว  ๑๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ถึง  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โดยขั้นตอนคือ  นักเรียนรับเอกสารติดต่อครูผู้สอน
ด าเนินการเสร็จแล้วส่งผลการเรียนที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูวัดผลจะแก้ไขใน  Bookmark  และครูผู้สอน
แก้ในระบบ  SGS   
   ๔.๖.๑.๖  หลักสูตรทวิศึกษา เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กับ
โรงเรียนกันทรารมณ์และเรียนวิทยาลัยเทคนิคด้วย โดยวิทยาลัยเทคนิครับด้านอุตสาหกรรมมีแผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน  แผนกช่างเทคนิค  ด้านพาณิชย์  รับแผนกคอมพิวเตอร์แผนกบัญชี  แผนกการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก   ถ้าเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จากโรงเรียนกันทรารมณ์แล้วไปเทียบ ปวช. แล้วเรียน
เพ่ิมอีก  ๑  เทอม  เรียนควบคู่กับเราจบแล้วได้  ปวช.  เลย 
   ๔.๖.๑.๗  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่   ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑  
จ านวน  ๒,๔๐๗  คน   ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จ านวน  ๒,๒๙๖  คน หลักสูตรทวิศึกษาเป็นการ
จัดการศึกษากลับอาชีวศึกษาผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จะเปิดหลักสูตรทวิศึกษาให้กลับโรงเรียน
กันทรารมณ์  โดยนักเรียนเรียนที่โรงเรียนกันทรารมณ์  ๓  วัน   เรียนกับวิทยาลัยเทคนิค  ๒  วัน  จบแล้วได้
ทั้งวุฒิมัธยมศึกษาปีที่  ๖  และวุฒิ  ปวช.  ด้วย และฝากกลุ่มงานวิชาการหาวิธีการสอบกลางภาคออนไลน์
และให้คงอัตนัยไว้ด้วย 
  ๔.๖.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
แจ้งในที่ประชุมดังนี้   
   ๔.๖.๒.๑  ขอความร่วมมือเรื่องถังขยะหลังห้องเรียนให้น ามามาเทในระหว่างวันและหลังเวลา
เลิกเรียนให้เรียบร้อย 
   ๔.๖.๒.๒  ห้องน้ าอยากให้ช่วยกันก ากับดูแลและก าชับนักเรียนไม่ให้ขีดเขียนผนังห้องน้ า 
   ๔.๖.๒.๓  หากพบเห็นนักเรียนชายสูบบุหรี่ในห้องน้ าให้ตักเตือนและแจ้งกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
   ๔.๖.๒.๔ การใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารที่ห้องธุรการเนื่องจากกระดาษห้องธุรการไม่
เพียงพอให้น ากระดาษมาด้วยและการถ่ายเอกสารไม่เกิน  ๓๐  หน้า  หากเกิน  ๓๐  หน้าให้ไปโรเนียวที่ห้อง
วิชาการ 
   ๔.๖.๒.๕  ให้ลดการใช้กระดาษเพราะสิ้นเปลืองและลดมลภาวะเป็นพิษ 
 ๔.๖.๓  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๖.๓.๑   การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนี้ 
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   ๔.๖.๓.๑.๑  ห้องเรียนปกติ  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 
   ๔.๖.๓.๑.๒  ห้องเรียน EP  จ านวน  ๑,๖๐๐  บาท 
   ๔.๖.๓.๑.๓  ห้องเรียน  MEP  จ านวน  ๘,๐๐๐  บาท 
   ๔.๖.๓.๑.๔  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท 
  ๔.๖.๓.๒  การยืมเงินไปราชการส่งใช้เงินยืมภายใน  ๑๕  วัน หลังจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมใหส้่งใช้เงินให้เสร็จภายในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑         
  ๔.๖.๓.๓   ผู้อ านวยการเสริมเงินบ ารุงการศึกษาให้แจ้งนักเรียนที่ปรึกษาช าระตามก าหนดเพราะ
ต้องน ามาใช้จ้างบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๖.๔  กลุ่มบริหารงานบุคคล   นางสุพัตรา  ดาวหน  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๖.๔.๑  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  โรงพยาบาลกันทรารมย์จัดโครงการหมอเชิญวิ่ง เริ่ม 
วิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี  จุดแรกของอ าเภอกันทรารมย์  คือ  โตโยต้า  จุดที่สองคือห้างโลตัส  จุดที่สามคือ
ศาลหลักเมืองกันทรารมย์  และจุดสุดท้ายคือบ้านนากาแฟ  ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการเวลา  
๑๑.๐๐  น.  ณ บริเวณห้างโลตัสการแต่งกายเสื้อสีขาว  กางเกงตามสะดวก 
  ๔.๖.๔.๒  การแข่งขันกีฬาสีภายในจัดวันที่  ๒๖ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  งดการประชุมสายชั้น
เป็นประชุมคณะสีทุกวันศุกร์คาบเรียนที่  ๗   
  ๔.๖.๔.๓  การส่ง  SMSS  ของห้องเรียนไม่เกิน ๐๙.๐๐ น. ของแต่ละวัน 
  ๔.๖.๔.๔  ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เทศบาลกันทรารมย์จัดประเพณีลอยกระทงมี
ขบวนฟ้อนร า  ๒  ขบวน  นักเรียนเข้าร่วม  ๑๐๐  คน  ขอเวลาเรียนกับครูผู้สอนทุกท่านให้นักเรียน 
 ๔.๖.๕  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมดังนี้งานกีฬาสีให้กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษาประชาสัมพันธ์
รูปแบบกิจกรรมและรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาสี    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  ขอขอบคุณกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันที่น านักเรียนไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาเห็นถึงความ
ตั้งใจในการฝึกซ้อมให้น าประสบการณ์ท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาโอกาสต่อไป   
 ๕.๒  การประชุม   PLC  มีการประชุมข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในอาทิตย์ถัดไปให้สลับกันอีกครั้ง 
      

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๑๕  น. 
 

                                                 
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                     (นายประจักษ์  นาจ าปา)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป      ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 


