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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๑๐ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่    ๔  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๓๕  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางธนาภา  ค าผุย   ขออนุญาต 

๒. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ลาป่วย 

๓. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๔. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์  ลาป่วย 

๕. นางสาวสมหมาย  พูนทา  ขออนุญาต 

๖. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ขออนุญาต 

๗. นางสวลี  บุญมูล   ลากิจ 

๘. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร  ลาป่วย 

๙. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ลาป่วย 

๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๑. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นายอภิวัฒน์  ชาภักดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นายธีรเดช  มีศรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นายอธิวัฒน์  แววด ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.  นางสาวกฤษณา  ศรีส าอางค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นายธีรวัฒน์  สุบุญม ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.  นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นางสาวสิวิมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๑๗.  Miss  Ruelyn  Q. Fernandez   ครูต่างชาติ 
๑๘.  Mr.Arun  Balaji  Kannan  ครูต่างชาติ 
๑๙.  Mr.Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 

๒๐.  Miss Rean  B. San  Nicolas ครูต่างชาติ 
๒๑.  Mr.Rixson  P. ontanillas  ครูต่างชาติ 
๒๒.  Miss Acosta  Chloe  Padio  ครูต่างชาติ 
๒๓.  Nathan  Hudson   ครูต่างชาติ 
๒๔.  Jere  Sonsona   ครูต่างชาติ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านในการนับนักเรียนในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ข้อมูลนักเรียน
ตัวตนจริง  ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จ านวน  ๒,๒๙๖  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มาบ้างไม่
มาบ้างอายุไม่เกิน  ๑๕  ปี  จ านวน  ๒๑  คน  ติด  O  ติด  ร   จ านวน  ๑๙  คน  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่มาโรงเรียนขาดนานจ านวน  ๑๓  คน  ติด  O  ติด  ร   จ านวน   ๑๖  คน  รวม
นักเรียนที่ขาดนานมาบ้างไม่มาบ้างจ านวน  ๖๙  คน      

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันที่     
๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑   การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่  ยุค ๔.๐  มี   ๓  ประเด็น  คือ 
  ประเด็นที่  ๑  วิสัยทัศน์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน )   คือ  เรียบง่ายด้วยใจ  : SIMPLE 
   พอเพียงกับความต้องการ :  SUFFICIENT 
   ลดงานด้วยเทคโนโลยี :  FLIP  to  technology 
   ยืดหยุ่นทุกคน : FLEXIBLE 
   เชื่อมโยงทุกอย่าง  :  CONNECTIVE 
   ร่วมมือสู่มาตรฐานการศึกษา : COLLABORATIVE 
   อย่างเป็นสุขและยั่งยืน  : SUSTAINABLY  HAPPY 
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  ประเด็นที่  ๒ จุดเปลี่ยน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  ๔ เปลี่ยนอย่างไร  คือลดภาระ
เอกสาร  เพ่ิมเทคโนโลยี  เชื่อมโยงสอดคล้องประกันคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช่การ
ประเมินเพื่อรับรองหรือไม่รับรอง 
  ประเด็นที่  ๓  คณะผู้ประเมินภายนอกรอบสี่  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ๓  ประเภท  คือ 
ประเภทที่  ๑  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก  สมศ.  ประเภทที่  ๒  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานต้นสังกัด  
ประเภทที่  ๓  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา 
 ๔.๒  แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
                 สพม.๒๘ ได้แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ของ  สพฐ. ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดมี  ๗  ข้อ  ดังนี้ 
   ๑.  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  สร้างความรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๒.  วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๓.  ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๔.  จัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน/ค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
   ๕.  จัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๗.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสพฐ. ทราบตามล าดับ 
 ๔.๓  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  จังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่
๑/๒๕๖๑  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
             นายเพ่ิมศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานที่ประชุม ฝากประเด็นส าคัญ       
ที่เก่ียวข้องกับ  สพม.๒๘  ดังนี้ 
  ๑.  การคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  เพ่ือลงข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๓  และ ม.๖          
ที่จะเข้าสอบ  O-NET ประจ าปีการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่มีรายชื่อในโปรแกรม SET เท่านั้น 
  ๒. ให้ตรวจสอบโรงเรียนใดที่มีครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดว่าบทบาทของครูพ่ีเลี้ยงจะดูแลนักเรียนกลุ่มนี้ตลอด เริ่มจากพามาโรงเรียน จัดท า
แผน IEP จัดการเรียนการสอนตามแผน IEP ท ากิจกรรม 
  ๓. นักเรียนที่มีรายชื่อในโปรแกรม SET แต่ไม่ได้รับโอกาสเรียนร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียน ถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่บ้านกับพ่อแม่  ซึ่งโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวไปแล้วจึงขอความร่วมมือผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ด้วย 
  ๔. การจัดท าแผนการสอน IEP ให้ด าเนินการ  ๑  ปีการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียนที่  ๑ 
  ๕. ประชาสัมพันธ์ สพฐ.จะจัดกีฬาเด็กพิการในวันที่ ๒๕พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๑  
เป็นเจ้าภาพและงานคนพิการในวันที่  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นเจ้าภาพ 
 ๔.๔ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑               
               ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด   พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามที่แผนก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ๔.๕ การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ในการประชุมผู้บริหารประจ าเดือนตุลาคม   
              มติที่ประชุมก าหนดสัดส่วนในการใช้ข้อสอบมาตรฐาน  ร้อยละ  ๒๐  ของคะแนนสอบปลายภาค
เรียนที่ ๒ ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑  สพฐ. ให้บริการข้อสอบมาตรฐานปลายปี  ในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  
ใน  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  โดย  สพฐ.จะส่งข้อสอบให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ส าหรับวันสอบให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่หรือสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองในช่วงการสอบปลายปี  ส าหรับยอดนักเรียนระดับชั้น ม.๑
และ ม. ๒ ของแต่ละโรงเรียนใช้จากจ านวนนักเรียนที่ได้จากการตรวจนับนักเรียน ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๔.๖  การสอบ Pre O –NET  ออนไลน์ ระดับชั้น ม.๓  และ ม. ๖ 
               สพม. ๒๘ จัดท าคลังข้อสอบออนไลน์และระบบการทดสอบ Pre O –NET  ออนไลน์  โดยเปิด
ระบบการสอบตั้งแต่วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป จนถึงวันสอบ  O- NET ระดับชั้น ม.๓ และม. ๖  
โดยก าหนดให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม. ๓ และ  ม. ๖  เพ่ือน าเข้าระบบ ทั้งนี้จะแจ้งรูปแบบการน าส่ง
ข้อมูลทางหนังสือราชการอีกครั้ง 
 ๔.๗ แจ้งเลื่อนก าหนดการสอบ GAT/PAT 
               สพฐ. แจ้งเลื่อนก าหนดการสอบ GAT/PATจากก าหนด การเดิม ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เป็น ๑๖ –๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือให้นักเรียนชั้น  ม.๖ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้จบก่อนการสอบ GAT/PAT  ถ้าจ าเป็นอาจเพ่ิมเวลาสอนในช่วงวัน
เสาร์ –  อาทิตย์และขอให้ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับนักเรียน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างท่ังถึง      
 ๔.๘  การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ( Reading  Literacy ) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ ( PISA) ของนักเรียนชั้น ม. ๑ – ม.๓  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๑
ก าหนดให้สถานศึกษา ด าเนินการสอบนักเรียนตามเครื่องมือที่จัดส่งให้  โดยให้รายงานผลการทดสอบทาง
ระบบ  e – MES  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
 ๔.๙  การตรวจเยี่ยมของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  โรงเรียนได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  ว่าเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมาเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  วันที่  ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑  และในวันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ตอนเช้าจะมาให้ความรู้การมีงานท าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ เวลา ๑๑.๐๐  น.
เดินทางไปที่โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ออกจากโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมเดินทางมาท่ีโรงเรียน 
กันทรารมณ์แล้วค่อยเดินทางไปขึ้นเครื่องบินกลับทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี โดยการเดินทางมาโรงเรียน 
กันทรารมณ์สนใจเรื่องการท าธุรกิจ การมีงานท าโดยแนวความคิดอยากให้มีการเปิดจ าหน่ายและค้าขายได้โดย
เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนจะต้อนรับที่  KR  โดมดูพะแนงพอเพียงระยะเวลาสั้นๆ  เดินรอบ KR  โดมดูงาน
ส่งเสริมอาชีพประมาณ   ๑๐  บูท ไปดูห้องสหกรณ์และไปดูบ้านพักครู  การจัดบ้านพักครูความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมอบรองผู้อ านวยการปฐมาวดี  ศรีชนะ ด าเนินการ ในวันที่  ๖ – ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ให้บูทงานจัด
สถานที่ให้เรียบร้อย  ในวันเสาร์ที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ให้ครูทุกคนมาปฏิบัติราชการตามปกติและในวันเสาร์
ที่  ๘   ธันวาคม  ๒๕๖๑ ให้ครูกลุ่มสาระละ  ๒  คน การแต่งกายเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน 
 ๔.๑๐ การร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ฝากให้ท าหน้าที่ให้ดีให้ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมการแข่งขันให้เตรียมพร้อมวันที่ 
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  ๖ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ปีหน้าจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพโรงเรียนกันทรารมณ์จัดการแข่งขัน
คณิตศาสตร์มียโสธรเป็นเจ้าภาพร่วม ให้ครูคณิตศาสตร์ไปดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน  ๑๑  คน สหวิทยาเขต
กันทรารมณ์ได้รับผิดชอบเรื่องสถานที่ 
 ๔.๑๑ กีฬาสีภายใน  ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  
  จัดในวันที่  ๒๖ –  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ เปิดและปิดในวันสุดท้ายโดยให้เชิญนายอ าเภอเป็น
ประธาน ถ้านายอ าเภอไม่ว่างให้เชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประธานและจัดงานส่ง 
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท คณะสีละ ๕,๐๐๐  บาท
ที่เหลือบริหารจัดการให้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแม่งาน 
 ๔.๑๒  การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
  ในวันศุกร์ที่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและ
ตัวแทนศิษย์เก่าเพ่ือเตรียมงานผ้าป่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ประสานศิษย์เก่าแต่ละรุ่นเพ่ือเข้าร่วม
ประชุม 
  นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  แจ้งเพ่ิมเติมรายชื่อครูที่เป็นผู้ประสานงานให้หาวิธีการให้ตัวแทนศิษย์เก่า
แต่ละรุ่นมาประชุมในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา   

 ๓.๑๓ กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๓.๑๓.๑  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
    นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๓.๑๓.๑.๑  การสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ของโรงเรียนกันทรารมณ์  เนื่องจากงานสหกรณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์จะหมดวาระลงจะมีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินงานใหม่ 
   ๓.๑๓.๑.๒  นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งเพ่ิมเติมว่าคุณครูท่านใดที่สนใจ
อยากบริหารงานสหกรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์ให้ฟอร์มทีมงานขึ้นมาโรงเรียนจะประกาศรับสมัครและคัดสรร
ให้ตามระเบียบงานสหกรณ์  แจ้งสมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์บริหารจัดการได้หากสนใจและให้งานสหกรณ์ที่ด ารง
ต าแหน่งในตอนนี้ให้ปันผลสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒  
  ๓.๑๓.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
   นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้   
   ๓.๑๓ .๒ .๑  ในวันที่   ๕   ธันวาคม  ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ ายวัน เฉลิมชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและวันชาติให้ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ละ  ๓  คนเข้าร่วมกิจกรรมที่อ าเภอกันทรารมย์และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมด้วยในเวลา  ๐๖.๐๐  น.  ร่วมท าบุญตักบาตร เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ถวายพานพุ่มสีเหลือง 
   ๓.๑๓.๒.๒  ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  งานกิจการนักเรียนเปิดประตูด้านทิศใต้  เวลา  
๐๘.๐๐ น.ปิดประตูให้เข้าประตูหน้า   
   ๓.๑๓.๒.๓  การปฏิบัติตามค าสั่งเวรยามจะมียามปฏิบัติหน้าที่วันละ  ๒  คน 
   ๓.๑๓.๒.๔  นางสุพัตรา  ดาวหน  แจ้งเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่เวรหลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้วให้
ลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลจะมีแบบฟอร์มให้บันทึก    
  ๓.๑๓.๓  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
   นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงานแจ้งในที่
ประชุมดังนี้   
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   ๓.๑๓.๓.๑  การหักจ่ายตรงตาม พ.ร.บ.เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ๒๕๖๐  เริ่มหักเดือนธันวาคม  
๒๕๖๑  มีครูเราจ านวน   ๑๘  คนที่จะถูกหักเงินเดือน 
   ๓.๑๓.๓.๒  ติดตามการจัดท าโครงการ  กิจกรรมและสรุปรายงานผลกิจกรรม 
  ๓.๑๓.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๓.๑๓.๔.๑  การสอบ  GAT/PAT  ตรงกับช่วงเลือกตั้งครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ให้
จัดการเรียนการสอนให้จบหลักสูตร 
   ๓.๑๓.๔.๒  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดรั้วโรงเรียนเดือน
มกราคมเปิดให้ดูการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  ผู้อ านวยการแจ้งธนาคารขยะรองประจักษ์  นาจ าปาได้ฟอร์มทีมงานขึ้นมาด าเนินการใหม่เปิด
ด าเนินการแล้ว 
 ๕.๒  นางนภัค  สิมมณี  แจ้งในที่ประชุมการเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลเปิดวันอังคารและวันศุกร์ตอนเที่ยง
วันและตอนเย็น 
 ๕.๓ รองประจักษ์  นาจ าปาแจ้งเพ่ิมเติมว่าแต่ละห้องมีถุงส าหรับใส่ขยะรีไซเคิลให้ทุกห้องรวบรวมไป
ขาย 
 ๕.๔  ผู้อ านวยการเพ่ิมเติมเรื่องการไปทัศนศึกษาของนักเรียนห้ามนอนค้างคืนเน้นความปลอดภัยของ
นักเรียนและให้ไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้ทยอยกันไป     
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๕๕  น. 
 

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

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


