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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๑๔  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุม  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๓๗  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสุพัตรา  ดาวหน   ลาป่วย 

๒. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ลาป่วย 

๓. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี  ลากิจ 

๔. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๕. นางสมสุข  ลาสุนนท์   ลากิจ 

๖. นายนฤภง  ศรีละพล   ลาป่วย 

๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๘. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๙. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ลาป่วย 

๑๐.  นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง  ขออนุญาต 
 

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.  นายธีรวัฒน์  สุบุญม ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.  นางสาวสิวิมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นายสายรุ้ง  ชะแง้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.   นายปฏิวัฒน์  ทับปัดชา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.   นางสาวภัสรา  รักพรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.   นายศราวุธ  กองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
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 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาที่จัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่ 
๒๖ –  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาด้วยดี 
 ๑.๒  ขอขอบคุณครูทุกท่านในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี 
 ๑.๓  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลห้องเรียนและดูแลเขตบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบและขอ
แสดงความยินดีกับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมี  ๒  ประเภท  คือ ความสะอาดห้องเรียน
และความสะอาดเขตพ้ืนที่บริเวณรับผิดชอบ 

 ๑.๔   การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School  โรงเรียนเราเข้าร่วมโครงการเป็นนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ศรีสะเกษเป็นแผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งโรงเรียนเราดูการน ามาใช้ 
 ๑.๕  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
และขอขอบคุณกลุ่มบริหารงานบุคคลที่เตรียมสถานที่ในการประชุมและให้สรุปผลการประชุมผู้ปกครองว่าแต่
ละห้องเรียนมาครบหรือไม่รายงานผู้อ านวยการ     

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่     
๔   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑   ที่จอดรถฝ่ายบริหาร  เดิมมี  ๑  ช่องของผู้อ านวยการแต่อยากให้เป็นสัดส่วนจึงเพิ่มช่องจอดรถ
รองผู้อ านวยการทั้ง  ๔  คน รวมเป็น  ๕  ช่องของฝ่ายบริหาร 
 ๔.๒  การจัดท าร้านกาแฟ  การจ าหน่ายน้ าดื่มเป็นแนวคิดของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  พ้ืนที่โรงเรียนมีความเหมาะสมเพราะรั้วโรงเรียนด้านหน้าติดถนน  วัตถุประสงค์การ
จัดท าเพ่ือเป็นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถน าผลผลิตที่ท าขึ้นมาจ าหน่ายได้ โดยให้
คุณครูสนั่น  ศิริกุลออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วในงบประมาณประมาณสามแสนกว่าบาท 
 ๔.๓  งานวันครูอ าเภอกันทรารมย์จัดงานวันครูยิ่งใหญ่โดยก าหนดการวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒ เป็น
พิธีเปิดโดยขบวนพาเหรดเริ่มเวลา  ๐๗.๓๐ น.ตั้งขบวนที่สถานีรถไฟอ าเภอกันทรารมย์ เวลา ๐๘.๓๐  น. 
ขบวนถึงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  ประธานกล่าวเปิดงานมีการแสดงของคณะครูในอ าเภอกันทรารมย์วันที่  
๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา   ๐๘.๐๐ น. ตักบาตร  เวลา  ๐๙.๐๐ น.ประธานคือนายอ าเภอกล่าวเปิดงาน
และเวลา  ๑๑.๐๐  น.  แข่งขันฟุตบอลในตอนเย็นมีงานราตรีวันครูโรงเรียนกันทรารมณ์จองโต๊ะจ านวน  ๓  
โต๊ะและในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  จัดงานวันครูโดย
จัดที่ห้องประชุมนันทพันธ์โดยอาศัยโรงเรียนมัธยมจากสหวิทยาเขตรัตนวงษาและสหวิทยาเขตหลักเมืองและ
เชิญคณะครูที่ได้รับรางวัลร่วมงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  แต่ครูโรงเรียน 
กันทรารมณ์ร่วมงานที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมณ์และในวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 
มีงานแต่งงานของลูกสาธารณะสุขอ าเภอกันทรารมย์ที่มาขอใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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 ๔.๔  นายพิวัฒน์  ศรเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานวันครูดังนี้
โรงเรียนกันทรารมณ์ได้รับมอบหมายให้นิมนต์พระวัดกันทรารมณ์ซึ่งได้มอบหมายให้คุณครูสุพัตรา  ดาวหน
และคุณครูวัลลภ  สุรวิทย์  นมินต์พระในส่วนของการลงเวลาปฏิบัติราชการของครูโรงเรียนกันทรารมณ์วันที่  
๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒  ลงเวลาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกันทรารมณ์  วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ลงเวลา
ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  เรื่องป้ายกลุ่มชีอีโอกลางเรียบร้อยแล้วและธงจ านวน  ๒๐  ผืน
มอบหมายครูวัลลภ  สุรวิทย์  และคุณครูนฤภง  ศรีละพล  เรียบร้อยแล้ว 
 ๔.๕  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมงานวันครูในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒  
ในภาคเช้าโรงเรียนกันทรารมณ์ได้รับผิดชอบให้เชียร์กีฬาที่สแต็นท์เชียร์ 
 ๔.๖  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน/การระดมทุนเทพ้ืนโดม  เนื่องจากพ้ืนโดมช ารุดจากการก่อสร้าง
และระยะเวลาที่ยาวนาน  ผู้อ านวยการแจ้งผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครองที่ผ่านมาและขอความ 
อนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนคนละ  ๕๐๐  บาท  ถ้าผู้ปกครองนักเรียน  ๒  คน จ่ายเงินจ านวน  ๕๐๐  บาท  
ถ้านักเรียน  ๓  คน  จ่ายเงินจ านวน  ๗๕๐  บาท  ถ้านักเรียน  ๔  คน  จ่ายเงินจ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  โดย
ผ้าป่าจัดวันที่  ๒๓ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  การร่วมบริจาคเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงผ้าป่าเสร็จโดยผู้อ านวยการจะ
ชี้แจงกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยให้ครูที่ปรึกษาเก็บรวบรวมเงินบริจาคส่งที่การเงิน  ถ้าผู้ปกครองท่านใดอยาก
ได้ใบเสร็จให้ออกให้โดยท าเครื่องหมายดอกจันทร์ไว้ 
 ๔.๗  การควบคุมดูแลนักเรียนเข้าห้องเรียน/มาสาย  ประตูหน้าโรงเรียนนักเรียนที่มาสายให้กักไว้ให้ท า
กิจกรรมและจดรายชื่อไว้ 
 ๔.๘  นายพิวัตน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนตอนเช้า  คือ  ตอนเช้า
ธงชาติขึ้นเวลา  ๐๘.๐๐ น.ในเวลา  ๐๗.๕๐  น.  ให้กักนักเรียนไว้และยืนเวรจนถึงเวลา  ๐๘.๓๐  น.จะไม่มีครู
ยืนต่อหลังเวลา ๐๘.๓๐  น. งานบุคคลจะประสานครูที่ว่างให้ยืนต่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 ๔.๙  การจัดท าผ้าป่าการศึกษา  ก าหนดการวันที่  ๒๓  -  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  แต่ละรุ่นมี
ผู้รับผิดชอบรายชื่อประสานเพ่ือนในรุ่นในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เช็คแต่ละรุ่นว่าด าเนินการอย่างไร 
 ๔.๑๐  การประหยัดพลังงาน  /ส านักงานประหยัดการใช้กระดาษ  จากที่โรงเรียนได้พลังงานทดแทน
มาประหยัดขึ้นและถ้าอากาศไม่ร้อนหรือพักเที่ยงไม่มีใครอยู่ในห้องให้ปิดแอร์  เรื่องกระดาษให้ปรับเปลี่ยนให้
ประหยัดการใช้กระดาษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโต๊ะเก้าอ้ีห้องสะอาดดี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพละศึกษาให้ดูแลสวนป่าให้เขียวด้วย  
 ๔.๑๑  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑๑.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งในที่ประชุม
ดังนี้  
   ๔.๑๑.๑.๑  แจ้งลูกจ้างและพนักงานราชการ  โรงเรียนเข้ากองทุนเงินทดแทนโรงเรียนจะออก
ให้  ๐.๒  เปอร์เซ็นตข์องเงิน  สิทธิที่ได้จะได้ค่าทดแทน  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างหากเกิดเหตุในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 
   ๔.๑๑.๑.๒  จากงานแผนงานการเบิกจ่ายเงินเรียนฟรีที่เบิกจ่ายไปแล้วให้รายงานโครงการและ
กิจกรรม 
   ๔.๑๑.๑.๓  ครูที่ขอสลิปเงินเดือน  ๓  เดือนย้อนหลังให้ใช้ที่การเงินแจ้งกับคณะครูทุกเดือนได้
เลย 
   ๔.๑๑.๑.๔  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมการไปทัศนศึกษาในปีการศึกษาหน้าให้ท าโครงการเดียว
แล้วย่อยออกไปว่าเป็นระดับชั้นไหนบ้าง 
  ๔.๑๑.๒  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑๑.๒.๑  แจ้งปฏิทินการด าเนินการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
    วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒  ส่ง คะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาคใน
ระบบ  SGS  วันสุดท้าย  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  สง่ไฟล์  Excel  ปพ.๕   วันที่  ๒ – ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ สอบ  O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ –  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ สอบปลาย
ภาคภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๑   
   ๔.๑๑.๒.๒  แผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนกันทรารมณ์เป็นโรงเรียนที่อยู่
ในเกณฑ์โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  มีแผนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
จ านวน  ๓๐  คน/ห้อง   ห้องเรียนพิเศษ  MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จ านวน   ๓๐ คน/ห้อง 
ห้องเรียนพิเศษวิทย์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จ านวน  ๓๖  คน/ห้อง ก าหนดการรับสมัครห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร  ๒๓-๒๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  วันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๒  สอบคัดเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๒  ประกาศผลสอบและรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๑  วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  มอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  วันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๒  มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่  ๑๗  
มีนาคม ๒๕๖๒  ห้องเรียนปกติ รับสมัคร  ๒๓-๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑  วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒  สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  ประกาศ
ผลสอบและรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
วันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  วันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๒  มอบตัวระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่  ๙  เมษายน   ๒๕๖๒             
            ๔.๑๑.๒.๓  การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒    สาขาวิชาช่างยนต์  
ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคคอมพิวเตอร์  การบัญชี  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และการจัดการธุรกิจค้าปลีก ขณะนี้มีนักเรียนสนใจจ านวน  ๒๒  คน  ประกอบด้วย
สาขาวิชาช่างยนต์  จ านวน  ๒  คน  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๗  คน  สาขาการบัญชี  จ านวน  ๖  
คน  สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  จ านวน  ๗  คน 
   ๔.๑๑.๒.๔  การเตรียมความพร้อมการสอบ  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖    วันที่  ๗  มกราคม ๒๕๖๒ – ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รูปแบบ  ๑.เตรียมความพร้อมใน
ชั่วโมงเรียน  ๒.  เตรียมความพร้อมชั่วโมงแรกของวันอังคาร  วันพฤหัสบดี  และวันศุกร์โดยท าการสลับกันกับ
คาบท่ี  ๗  ซึ่งมี คาบชุมนุมวันอังคาร  คาบแนะแนววันพฤหัสบดี  คาบคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์  ไม่แบ่งกลุ่ม
เก่ง  กลาง  อ่อน   ก าหนดการสอบ  O-NET ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ม. ๓ วันที่ ๒ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
และ  ม. ๖  วันที่  ๒ – ๓  มนีาคม  ๒๕๖๒ 
   ๔.๑๑.๒.๕ การจัดการสอบ  GAT/PAT  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๒๓ –  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เลื่อนเป็น  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนให้จบก่อนสอบ  GAT/PAT  ถ้าจ าเป็นสามารถเพ่ิมเวลาสอนในช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์  โดยสถานศึกษา
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่เก่ียวข้องแก่นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมด้วย 
   ๔.๑๑.๒.๖  งานห้องเรียนพิเศษ English  Program/  Mini  English  Program  ได้ด าเนิน
กิจกรรม Field  Trip  ส าหรับนักเรียน  ณ  Fountain  Trees  Resort  ในวันที่  ๒๐ – ๒๑  ธันวาคม  
๒๕๖๑ ทีผ่่านมาและมีโปรแกรมจะน านักเรียนไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่  ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ก าหนดการแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ  ม.๑ English  Program และ ม.๔  Mini  English 
Program  ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
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   ๔.๑๑.๒.๗  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน  จะใช้ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
วิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่( ว ๒๑/๒๕๖๐) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ๓  ด้าน  ๑๓  ตัวชี้วดั ประกอบด้วยด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ๘  ตัวชี้วัด  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  ๓  ตัวชี้วัด    ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ  ๒  ตัวชี้วดั 
   ๔.๑๑.๒.๘  การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาคัดกรอง
นักเรียน  ส่งข้อมูลภายในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒  และจะรายงานเขตพ้ืนที่และศูนย์การศึกษาพิเศษใน
ระบบ  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
   ๔.๑๑.๒.๙  การเตรียมความพร้อมในการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ ในช่วงปลายภาคเรียนที่  ๒  ใช้
เกณฑ์เดิม (เล่มสีเขียว ที่แจกในวันมอบนโยบายฯ)  เพ่ิมคู่มือนิเทศ  ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘ (เล่มสี
เหลือง ) ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
   ๔.๑๑.๒.๑๐  โรงเรียนได้ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๖  
จ านวน  ๒  คน  กรณียื่นค าร้องขอย้ายไปโรงเรียนละทายวิทยา  นักเรียนย้ายมีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มผ.  
ผู้ปกครองจึงแจ้งยกเลิกการย้ายและกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงน านักเรียนทั้ง  ๒  คน  เข้าสู่ระบบทะเบียน
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมอาคาร  ๑ ห้องเรียนทุกห้องให้เปิดประตูไว้เพราะประตูห้องเรียนที่
เปลี่ยนสีจะให้นักการทาสีให้โดยเริ่มจากอาคาร  ๑ 
 ๕.๒  การเก็บเงินนักเรียนถ้าเป็นงานส่วนรวมถ้าเป็นเงินระดมทรัพยากรได้  แต่ถ้าเรียกเก็บจากเด็ก
นักเรียนเรื่องอ่ืนๆให้ระมัดระวัง 
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 

 

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

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


