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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๓๓  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางวิรยา  แก่นค า   ลาป่วย 

๒. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๓. นายวัลลภ  สุรวิทย ์   ไปราชการ 

๔. นายภรภัทร  เจริญธง   ไปราชการ 

๕. นางธนพร  อาทิเวช   ลาป่วย 

๖. นางสมหมาย  พูนทา   ขออนุญาต 

๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๘. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๙. นายวีระชัย  พละศักดิ์  ลาป่วย 

๑๐.  นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา  ลากิจ 

๑๑.   นายกงจักร  บัวลา  

๑๒.   นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย 

๑๓.   นายชัยชนะ  โสภา     
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายบุญทวี  กาลเมฆ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นายอภิวัฒน์  ชาภักดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นายอดิศักดิ์  อุดมสันต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นางสาวอรอนงค์  มั่นหมาย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นางสาววิมลพรรณ  จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙.  นางสาวบุษกร  วงศ์ค าชาญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาวอัมพร  เชาว์ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นางสาวสิวิมนต์  ทองสุขนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นายสายรุ้ง  ชะแง้รัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.   นายอธิวัฒน์  แววด ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.   นางสาวสมปรารถนา  ศรีอักษร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.   นางสาวกฤษณา  ศรีส าอางค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการและคุณครูที่สอบผู้บริหาร  ภาค  ก   ขึ้นบัญชีไว้ในวันที่  
๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  จะมีการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์และจะมีการเปิดสอบต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการซึ่งมีต าแหน่งวางเยอะ   
 ๑.๒  ขอขอบคุณครูที่ไปคุมสอบ O – NET  ที่โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยาและโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ที่  ๒-๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ในส่วนของสหวิทยาเขตผ่านไปได้ด้วยดี   
 ๑.๓  แจ้งแนวปฏิบัติให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง   
 ๑.๔  ในวันที่  ๙ –  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโดยทางอ าเภอ
คัดเลือกแล้วแจ้งไปที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 ๑.๕  จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยจังหวัดที่เข้าโครงการมีจังหวัด
สตูล  ระยอง  ศรีสะเกษ  เชียงใหม่  กาญจนบุรี  ยะลา  ปัตตานีและนราธิวาส เน้นนวัตกรรมมาใช้ในการจัด
การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับคัดเลือกมีเขต  ๔ อ าเภอกันทราลักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
คือ โรงเรียนกระแซงวิทยาและต่อไปขยายไปทุกสหวิทยาเขต 

 ๑.๖  การคัดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS  มีหลายด้าน ด้านบริหาร  ด้านวิชาการ  ด้าน
นวัตกรรมปีนี้มีสมัครแต่ละด้านเยอะโดยการคัดเลือกคัดเลือกระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับสพฐ.ในปีนี้ดู
ผลงานที่เป็นเอกสารถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วค่อยไปน าเสนอระดับประเทศ 

 ๑.๗  การใช้ข้อสอบปลายปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
๒๐ เปอร์เซ็นตย์ังใช้ ๔  วิชาหลักยกเว้นวิชาสังคมศึกษา  สอบวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ – วันที่ 
๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     
๑๔   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  การจัดงาน  KR  OPEN  HOUSE  ๒๐๑๙  ในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมมีการ
น าเสนอชุมนุมจัดแสดงใต้โดมทั้งหมด  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระจัดหน้าอาคาร  ๔  ตลาดประชารัฐ
จัดตรงถนนเส้นห้องพยาบาลเรียบสนามฟุตบอล      
 ๔.๒  นางนฤมล  สินธุรัตน์  ชีแ้จงเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๔.๒.๑  ลงทะเบียนส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณสระว่ายน้ า 
  ๔.๒.๒  ห้องสมุดมีการน าเสนอ IS 
  ๔.๒.๓  สถานที่จอดรถประตูโรงเรียนเปิดด้านหน้าและด้านหลังเข้าทางอาคาร  ๒  เวทีกลางแจ้ง 
และสนามฟุตบอลขอนักศึกษาวิชาทหารช่วยงาน 
  ๔.๒.๔  พิธีเปิด  เปิดงานด้วยวงดนตรีไทย   ทูบีนัมเบอร์วันแสดง  บรรเลงวงดนตรีโปงลาง  การ
แสดงกลุ่มสาระต่างประเทศการแสดง  Sciene Show  ดนตรีสากล ทูบีนัมเบอร์วัน  ดนตรีสากลบรรเลง 
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จนจบงาน 
  ๔.๒.๕  ใบส าคัญรับเงินเป็นนักเรียนลงชื่อนักเรียนพร้อมส าเนาบัตรนักเรียนรับเงินในวันจันทร์ที่  
๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
  ๔.๒.๖  เกณฑ์การให้คะแนน  มีรูปเล่มรายงาน   ๑  เล่ม  การประกวดชุมนุมท่ีโดนใจ ให้นักเรียน
ชุมนุมท ากล่องรับผลโหวตด้วย  นักเรียนทุกคนท าใบงานแล้วส่งครูภายใน  ๑๕.๐๐ น. ปิดงานแล้วให้ส่งบัตร
โหวตของนักเรียน 
  ๔.๒.๗  การแต่งกายของครูให้สวมเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน 
 ๔.๓  ผู้อ านวยการเพ่ิมเติมดังนี้  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘  มา
เป็นประธานเปิดงาน เชิญผู้บริหารและครูจากโรงเรียนอ่ืนมาร่วมงานด้วยโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาเขต
บริการของโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 ๔.๔  การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ก าหนดการวันศุกร์วันเสาร์นี้มี
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจากกิจกรรมต่างๆ  เป็นการทบทวนความรู้ที่ฝึกอบรมมา  ครูนฤมล  สินธุรัตน์  ชี้แจง
เพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๔.๔.๑  กิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เข้าค่ายพักแรมบริเวณโดมอาบน้ าด้านข้าง
อาคาร  ๕   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เดินทางไกลประกอบอาคาร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ กิจกรรม
ฐานต่างๆ 
  ๔.๔.๒  กิจกรรมยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  อบรมหัวหน้าหน่วย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๒  กิจกรรมรอบกองไฟสถานที่บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา  กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
บ าเพ็ญประโยชน์ 
  ๔.๔.๓  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  กิจกรรมเดย์แคมป์ (กิจกรรมเดิน
ทางไกล + ประกอบอาหาร )  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เข้าค่ายพักแรม    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
เดินทางไกลเข้าฐาน 
  ๔.๔.๔  ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายละเอียดดังนี้ 
   ๔.๔.๔.๑  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
   ๔.๔.๔.๒  กิจกรรมยุวกาชาด นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 
   ๔.๔.๔.๓  กิจกรรมลูกเสือ  นายพิวัฒน์   ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๔.๔.๔.๔  ผู้อ านวยการและรองประจักษ์  นาจ าปา  ดูแลทั่วไป 
  ๔.๔.๕  การแต่งกายของนักเรียนในวันพุธที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนแต่
เข้าเรียนในชั่วโมงกิจกรรมเหมือนเดิม  การเงินแจ้งให้รับเงินแต่ละกิจกรรมได้ในภาคเช้าเพ่ือแจกนักเรียนใน
ชั่วโมงเรียน ในกิจกรรมที่เข้าค่ายพักแรมให้ท าใบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนการดูแลความปลอดภัยให้แต่ละ
กิจกรรมดูแลความปลอดภัยดีๆ 
  ๔.๔.๖  ผู้อ านวยการแจ้งเพ่ิมเติมให้คุณครูนฤมล  สินธุรัตน์  ท าหนังสือประสานต ารวจให้มาดูแล
ความปลอดภัยในวันรอบกองไฟ  และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่ฝึกการอยู่ร่วมกันและระเบียบ
วินัยเป็นเรื่องส าคญัให้ยึดระเบียบโดยเคร่งครัด 
 ๔.๕  การจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา/การเก็บเงินระดมทุนจากนักเรียน ผู้อ านวยการให้นายรัตนดิลก  
ค าเพราะ  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๕.๑  ขอความอนุเคราะห์ครูทุกท่านร่วมช่วยกัน ฎีกากลางท าไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าแต่ละรุ่นจะท า
ใบรายชื่อให้พิมพ์ที่ห้องวิชาการ รุ่นที่ยังไม่ได้รับซองผู้ป่าและฎีกากลาง คือ  รุ่น  ๒๕๑๗  รุ่น ๒๕๑๘  รุ่น  
๒๕๓๒  รุ่น๒๕๔๔  รุ่น ๒๔๔๕  รุ่น  ๒๕๕๐  รุ่น  ๒๕๕๘   
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  ๔.๕.๒  แจ้งเรื่องการท าป้ายได้ส่งทางไลน์แล้ว  ถ้ารุ่นไหนที่ประสงค์ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะละ  
๑,๖๐๐ บาท  แจ้งจองโต๊ะได้ที่คุณครูปรียานุช  สงสารและ คุณครูรัตนธร  ชุปวา  เป็นผูป้ระสาน 
 ๔.๖  ผู้อ านวยการแจ้งที่มีการเลื่อนวันที่จัดผ้าป่าออกเพราะช่วงเดิมเป็นห่วงเวลาการเลือกตั้ง เรื่องฎีกา
ผ้าป่ามีหลายรุ่นไม่ได้รับซองเลยให้ช่วยกันในปีนี้เดือนเมษายนไม่ได้จัดงานศิษย์เก่าจะจัดในวันผ้าป่าของ
โรงเรียนเลย ในส่วนการระดมทุนจากนักเรียนมีมติในที่ประชุมแล้วว่าเก็บเงินคนละ  ๕๐๐  บาท ให้ครูพูดกับ
นักเรียนเป็นมติเป็นการขอบริจาคไม่ได้บังคับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  จะจบแล้วให้ช่วยกันบริจาคแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ได้บังคับ 
 ๔.๗  การเรียกเก็บเงินจากนักเรียน  นอกเหนือจากมติของโรงเรียนห้ามเก็บเงินจากนักเรียน  เช่น  เงิน
บ ารุงการศึกษาเก็บนักเรียนคนละ  ๑,๐๐๐  บาท  ผ่านการเห็นชอบแล้วมีใบเสร็จรับเงินให้เก็บได้  กรณีครูที่
ไปเรียกเก็บกับนักเรียนไม่ถูกต้องจะเอามาซื้อกระดาษมาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ มีเสียงจากผู้ปกครองมาห้ามโดย
เด็ดขาด  การซื้ออะไรต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กลั่นกรอง  การแก้  ๐  แก้ ร  
แก้  มส  ให้ท างานส่ง  ห้ามให้ซื้ออะไรมาส่ง 
 ๔.๘  การป้องกันการติด  ๐  ร  มส ในภาคเรียน ๒/๒๕๖๑  นี้ให้ลดลงให้ติดตามงานนักเรียน  การ
ส่งผลการเรียนให้ส่งให้ทันไม่ให้เกิดภาระกับคนอ่ืน 
 ๔.๙  การเสนอหนังสือ/เอกสารให้ผ่านตามขั้นตอนไม่ให้ข้าม  ผ่านหัวหน้าฝ่าย  ผ่านรองผู้อ านวยการ
แล้วค่อยเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนและให้ท าหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 ๔.๑๐  การจ าหน่ายอาหารและสหกรณ์  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  สหกรณ์ชุดเดิมหมดวาระจะมี
การปันผล  คัดเลือกทีมงานใหม่ให้สรรหาผู้จัดการและคณะท างานตามก าหนดการในปีนี้เรื่องโรงอาหารและ
สหกรณ์เรื่องการจ าหน่ายเรื่องคุณภาพอาหารผลกระทบคือนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  ต้องได้คุณภาพ
สหกรณ์ต้องมีความหลากหลายให้ผู้ดูแลโรงอาหารประสานคนขายให้มีคุณภาพโดยผู้อ านวยการจะเชิญแม่ค้า
และทีมงานสหกรณ์ชุดใหม่ประชุมอีกครั้ง 
 ๔.๑๑  ขอเชิญชวนครูบริจาคต้นทองอุไร  เพราะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกทั้งปี ครูที่สนใจแจ้งความประสงค์
ได้    
  ๔.๑๒  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑๒.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งในที่ประชุม
ดังนี้  
   ๔.๑๒.๑.๑  แจ้งเรื่องการรับหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  หากยื่นภาษีแล้วข้อมูลไม่
สมดุล  ให้ครูรับแบบ  ลย. ๐๑  กับครูชยพล  ค าสิงห์ ได้  
   ๔.๑๒.๑.๒  การส่งใช้เงินยืม  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งใช้เงินยืมที่ได้ยืมไปแล้วและ
ตรวจสอบภายในจะเข้ามาโรงเรียนในวันจันทร์ที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ และวันอังคารที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒    
  ๔.๑๒.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป    
    นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑๒.๒.๑   Zero  Waste  คุณครูนภัค  สิมมณี  เป็นหัวหน้าโครงการให้ครูที่ปรึกษาได้
ควบคุมและด าเนินการให้นักเรียนน าขยะไปขายที่ข้างห้องพัสดุเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการราคา
กลางของขยะแต่ละประเภทได้ก าหนดไว้แล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง 
   ๔.๑๒.๒.๒  การด าเนินการสหกรณ์โรงเรียน  วันที่  ๔ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รับสมคัร
คณะท างาน   วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เลือกตั้ง 
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   ๔.๑๒.๒.๓  จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกันทรารมย์  การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นโดยวัฒนธรรมอ าเภอให้ส่งประวัติและผลงานที่จังหวัดภายในวันที่  ๒๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
   ๔.๑๒.๒.๔  การดูแลเรื่องความสะอาดของห้องเรียน  ประตู  ไฟฟ้า  ให้ปิดก่อนออกจากห้อง
เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
   ๔.๑๒.๒.๕  นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  แจ้งเรื่องห้องน้ าหลังห้องประชาสัมพันธ์และห้อง 
พละศึกษาให้ด าเนินการปรับปรุง 
  ๔.๑๒.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑๒.๓.๑  แจ้งผลกระทบครูจากการจัดระเบียบแถวเคารพธงชาติที่โดม 
   ๔.๑๒.๓.๒  การด าเนินการตามระเบียบการลงโทษนักเรียน  นักเรียนมาสาย   ทรงผม  หลาย
คนมาเป็นคู่ฝากครูที่ปรึกษาเตือนเรื่องชู้สาว  พฤติกรรมนักเรียนไม่ท าตามระเบียบให้มีเอกสารการเตือนไว้ถ้า
ไม่ท าให้ตัดคะแนน 
   ๔.๑๒.๓.๓  แจ้งครูที่ไม่มีข้อมูล  SMSS  ในแต่ละระดับชั้นของนักเรียนที่ปรึกษาให้ครูที่ปรึกษา
ดูแลโดยจะท าหนังสือแจ้งครูที่ปรึกษาอีกครั้ง  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะมีข้อมูลหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปัญหานักเรียนแต่งกายผิดระเบียบใส่ชุดกีฬามาโรงเรียนมีบางส่วนให้ดูแล
นักเรียน 
   ๔.๑๒.๓.๔  ผู้อ านวยการเพ่ิมเติมเรื่องการกรอกข้อมูล  SMSS  ถ้านักเรียนมาโรงเรียนแล้วไม่มี
สิทธิสอบใช้ข้อมูล  SMSS  ยืนยันได้   
  ๔.๑๒.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   -ไม่มี-  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  การไปทัศนศึกษาประเทศพม่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจประมาณเดือน
เมษายน หลังสงกรานต์ให้แจ้งความจ านงกับคุณครูสุพัตรา  ดาวหนภายในวันที่  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๒๐  น. 
 

 

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