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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๔ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๑๓   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุม  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๙  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางยุภาภรณ์  เสาโกมล  ลาป่วย 

๒. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  ลาคลอด 

๓. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ลาคลอด 

๔. นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ไปช่วยราชการ 

๕. นางสมหมาย  พูนทา   ขออนุญาต 

๖. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง  ลาคลอด 

๗. นายบุญมา  เวียงค า   ลากิจ 

๘. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ลากิจ 

๙. นายสมศักดิ์  นาเรือง   ไปราชการ 

๑๐. นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  ไปราชการ 

๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนค า  ลาศึกษาต่อ 

๑๒.  นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ลาศึกษาต่อ 

๑๓.  นายวีระชัย  พละศักดิ์  ไปราชการ 

๑๔.  นางวาสนา บวกไธสง  ไปราชการ   

๑๕.   นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ลาป่วย 

๑๖.   นายธนโชต  ปัญญาสูง  ไปราชการ 

๑๗.   นายชัยชนะ  โสภา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  Miss Rean  B. San  Nicolas ครูต่างชาติ 
๒.  Miss Charlyn  Josue  ครูต่างชาติ 
๓.  Miss Acosta  Chloe  Padio ครุต่างชาติ 
๔. Mr.Raymond Valcncia Prajenal ครูต่างชาติ 
๕. Mr.Nicholas Hyde-sergejew ครูต่างชาติ 
๖. Mr. Rixson  P. Ontanillas  ครูต่างชาติ 
๗. Miss  Ruelyn Q. Fernandez ครูต่างชาติ 
๘. Mr.  Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๙. นางสาวประณิตา ทาระ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นางสาวเจนจิรา  ค าศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นายวรวงศ์ ศรีขาว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.   นางสาวรัชนี  พงษ์เกษ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๑๓.  นายธัญยพิสิทฐ  กอกหวาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔.  นายชัยณรงค์  บุญน า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕. นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นางธนาภา  ค าผุย   หัวหน้างานบุคลากรแจ้งข้าราชการครูที่ย้ายเขามาโรงเรียนกันทรารมณ์และ 

เรียนเชิญนายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับคุณครูทั้ง ๔
ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้   

๑. นางสาวรัตติญากรณ์   ทุมแถว   ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

๒. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์    ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

๓. นายกิตติพงษ์  ชาญจิตร    ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔. นางรวีวรรณ สุขสาร   ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  ขอต้อนรับครูที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่านและแจ้งมีข้าราชการครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนใหม่จ านวน  ๓  ท่าน  มีการส่งตัวตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม
โดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นตัวแทนไปส่งโดยให้นัดหมายโรงเรียนที่ย้ายไปในช่วงเปิดเทอม 
 ๑.๒  ขอขอบคุณหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่ร่วมเป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมวันบรมราชาภิเษก
ในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ ที่อ าเภอกันทรารมย์ 
 ๑.๓  ในช่วงปิดภาคเรียนมีนักกีฬาย้ายมาอยู่ที่โรงเรียน  โดยโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกสอนนักกีฬา
ฟุตบอลอะคาเดมี่ โดยนักกีฬา จ านวน  ๔๐  คนและวันนี้มีการอบรมโค้ชสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่
ห้องโสตทัศนศึกษาอบรมถึงวันที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 ๑.๔  การเทพ้ืนโดม  หลักการคือขอบริจาคจากนักเรียนได้จ านวนเงิน  ๖๑๗,๒๐๐  บาทมีห้องที่ยังไม่
ส่งเงินบริจาคดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่  ๑/๗ ,๒/๕,๒/๑๐,๓/๘,๔/๔,๔/๖,๕/๔,๕/๕ และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี  ๖/๔  ให้รีบด าเนินการน าส่งเงินบริจาคให้เรียบร้อย 
 ๑.๕ การเทพ้ืนโดมงานพัสดุได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระบบมีผู้มาแสดงความจ านงประกวดราคามี
ต่ าสุดประมาณ ๗๗๐,๐๐๐  บาทขอขอบคุณครูที่ช่วยเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๑.๖  ผ้าป่าการศึกษาที่ด าเนินการในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  รายรับจ านวน  ๑,๐๐๑,๗๗๖.๒๕  
บาท รายจ่ายจ านวน  ๑๖๕,๕๒๖  บาท คงเหลือ  จ านวน ๘๓๖,๒๕๐.๒๕  บาทจะเก็บไว้ซื้อยานพาหนะ  
ใบเสร็จรับเงินให้รีบแจ้งการเงินเพ่ือจะออกใบเสร็จให้อย่าให้มีปัญหาเรื่องใบเสร็จรับเงินและขอขอบคุณคุณครู
ทุกท่านที่ช่วยด าเนินงานจนเรียบร้อย   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     
๒๑  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๙.๐๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  ผลการสอบ   O – Net  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  วิชาภาษาไทยเพิ่ม  
๘.๒๖  วิชาภาษาอังกฤษลด   - ๐.๐๕  วิชาคณิตศาสตร์  ๓.๐๗  วชิาวิทยาศาสตร์  ๓.๖๓  ภาพรวมเพ่ิม  
๓.๗๓ และภาพรวมโรงเรียนอยู่ประมาณล าดับที่ ๑๔  จากโรงเรียนทั้งหมด  ๘๓  โรงเรียนภายในจังหวัด 
O – Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ วิชาภาษาไทย  - ๒.๖๐  วชิาสังคมศึกษา  ๑.๗๕  วิชาภาษาอังกฤษ  
๓.๒๓  วิชาคณิตศาสตร์  ๕.๗๗   วิชาวิทยาศาสตร์  ๑.๑๐  ภาพรวม  ๑.๘๕  สูงกว่าระดับจังหวัดภาพรวมผล
เป็นที่น่าพอใจขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยกัน  
 ๔.๒  จ านวนนักเรียนภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑,๓๒๑  คน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๑,๐๙๑  คน   รวมจ านวน  ๒,๔๑๒  คน   ทั้งหมดจ านวน  ๗๒  ห้องเรียน 
นักเรียนที่ยังไม่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ให้เรียบด าเนินการ 
 ๔.๓  คู่มือนักเรียนให้ท าเป็นเล่มเล็กเอาเท่าท่ีจ าเป็นให้งานบุคคลคัดเอาเนื้อหาที่จ าเป็นเล่มละ ๓๕ บาท 
ใช้ในการมอบตัวนักเรียนในห้วงเปิดภาคเรียนให้มีความพร้อมในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มารับอุปกรณ์การเรียน   วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มารับอุปกรณ์การเรียนและเปิดเรียนวันที่  ๑๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
 ๔.๔  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ดังนี้ 
  ๔.๔.๑  เตรียมความพร้อมด้าน  อาคา  สถานที่  สิ่งก่อสร้าง  ระบบไฟฟ้า  ประตูหน้าต่าง  โต๊ะ  
เก้าอ้ี 
  ๔.๔.๒  เตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งป้องกัน 
  ๔.๔.๓  ให้จัดสรรงบประมาณในการเรียนฟรีให้เรียบร้อย  ให้แจกให้ผู้ปกครองโดยตรง 
  ๔.๔.๔  การรับนักเรียนเน้นผู้อ านวยการไปยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน  
  ๔.๔.๕  ให้การตรวจสอบการออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นพิเศษ 
  ๔.๔.๖  ให้เตรียมการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้เรียบร้อย 
   ๔.๔.๗  การข่ีรถจักยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียนอายุ  ๑๕  ปีไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนคนที่มี
ใบขับข่ีให้มีวินัย 
 ๔.๕  เรื่องห้องเรียนให้พร้อมทุกห้องเรียนและห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระละ  ๑  ห้องเรียน 
 ๔.๖  การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ช่วยกันประเมินวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
     ๔.๗  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๗.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งในที่ประชุม
ดังนี้ 
   ๔.๗.๑.๑  งานการเงินแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดอบรม  อัตราค่าเช่า
ที่พัก ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครื่องดื่ม   การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  การจัดฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานจัดกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกิจกรรมก่อนการแข่งขัน 

   ๔.๗.๑.๒  แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการยืมเงิน  ให้ยื่นสัญญายืมเงินต่อเจ้าหน้าที่การเงินก่อน
วันด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ กรณีเร่งด่วนให้ยื่นสัญญาทันทีที่ได้รับทราบเงื่อนไขไปราชการแต่ควร
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ยื่นยืมในเวลาภาคเช้า  การส่งใช้เงินยืมให้ส่งใช้ภายใน  ๑๕   วันนับจากวันกลับมาถึง  การยืมเงินส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม  การสัมมนา  ให้ใช้ภายใน  ๓๐  วันนับจากวันได้รับเงิน 
   ๔.๗.๑.๓  การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ให้ครูที่ปรึกษารับเอกสารกับงานการเงิน
ในเวลา  ๐๘.๓๐  น. โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน ๒๑๐  บาท และค่า
เครื่องแบบนักเรียนจ านวน  ๔๕๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๖๖๐  บาท  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่า
อุปกรณ์การเรียนจ านวน  ๒๓๐  บาท  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน   ๕๐๐  บาทรวมเป็นเงิน  ๗๓๐  บาท   
   ๔.๗.๑.๔   เรื่องแจ้งจากงานแผนงาน โรงเรียนจะรับการประเมิน  OBECQA  ให้ส่งรายงาน
โครงการที่ด าเนินการแล้วน าส่งคุณครูจตุพร  พรเกียรติคุณ 
   ๔.๗.๑.๕  งานพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ งานหลักๆตอนนี้  คือ  การเทพ้ืนคอนกรีต
โดม และการจัดซื้อพัสดุทุกอย่างงานพัสดุเป็นผู้ดูแลจัดหามาให้ 

  ๔.๗.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  แจ้งในที่ประชุมดังนี้    
     ๔.๗.๒.๑ แจ้งนโยบายเตรียมความพร้อมของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดังนี้ 
    ๔.๗.๒.๑.๑  เน้นให้ผู้อ านวยการโรงเรียนไปยืนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวร
ประจ าวัน 
    ๔.๗.๒.๑.๒  ให้ตรวจสอบการออกนอกบริเวณของนักเรียนเป็นพิเศษ 
    ๔.๗.๒.๑.๓  ให้เตรียมความพร้อมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่เปิดเรียน 
    ๔.๗.๒.๑.๔  ให้ตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยมากที่สุด 
    ๔.๗.๒.๑.๕  ให้ผู้อ านวยการเน้นย้ านักเรียนที่อายุต่ ากว่า  ๑๕ ปีไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนด้วยตนเอง  ส่วนนักเรียนที่มีใบขับขี่ให้เน้นย้ าเรื่องวินัยจราจร 
   ๔.๗.๒.๒  ด้านความปลอดภัยและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   
    ๔.๗.๒.๒.๑  การจัดการจราจรเพ่ือความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  บริเวณหน้าโรงเรียน
ให้มีนักศึกษาวิชาทหารหรือลูกเสือหรือให้นักเรียนจิตอาสาในการดูแลน้องๆนักเรียนในสถานศึกษาในการข้าม
ถนน  การขับขี่บริเวณหน้าโรงเรียนในกรณีโรงเรียนในเมืองให้ติดต่อทางต ารวจให้มาดูแลจราจรที่หนาแน่น
หน้าโรงเรียน 
    ๔.๗.๒.๒.๒  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่  ๑๐  ให้จัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ 
พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  กิจกรรม  ๑๐  วัน  ๑๐  ความดี  ในโรงเรียนส่วนกิจกรรมความดีให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจ    

  ๔.๗.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๗.๓.๑  การลงเวลาปฏิบัติราชการของภาคเรียนที่ผ่านมาตอนเช้าเวลา  ๐๘.๓๐ น.ในภาค
เรียนนี้เปลี่ยนเป็นเวลา  ๐๘.๑๕  น.  และในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเป็นนางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุลและ
นางสาววิรยา แก่นค า  
    ๔.๗.๓.๒ แจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

    ๔.๗.๓.๓  การคัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จะมีแบบฟอร์มให้คัดกรอง 
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   ๔.๗.๓.๔  เวรประจ าวันผู้รับผดิชอบ คือนางกนกวรรณ  ก้อนค า ก าลังด าเนินการอยู่จะลง
ในไลน์กลุ่มของโรงเรียนในวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
   ๔.๗.๓.๕  การแต่งกายของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเรียนนี้  ดังนี้  วันจันทร์ 
ชุดสีกากี   วันอังคาร  เสื้อสีเหลือง   วันพุธ  ชุดกิจกรรม  วันพฤหัสบดี   เสื้อเหลือง   วันศุกร์  เสื้อเหลือง ใน
ส่วนของนักเรียนวันจันทร์และวันอังคารชุดนักเรียน  วันพุธเป็นชุดกิจกรรม วันพฤหัสบดีเสื้อโปโล  และวันศุกร์
เป็นเสื้อวิถีพุทธ 

  ๔.๗.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๗.๔.๑ การอบรมโรงเรียนสุจริต ต้องจัดการเรียนรู้โรงเรียนสุจริตโดยบูรณาการกับหน่วยการ
เรียนรู้ 
   ๔.๗.๔.๒  ตารางเรียนตารางสอนให้ตรงกับความต้องการของครูที่สุดจะมีแบบส ารวจให้กับ
แบบส ารวจวิชาเรียน   
   ๔.๗.๔.๓  คะแนน O-Net  สงูขึ้น ให้ช่วยกันกระตุ้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนการท าข้อสอบ 
   ๔.๗.๔.๔  จ านวนนักเรียน   ๒,๔๑๒  คนมีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเรียนอะคาเดมี่อีก  ๓๐  คน
รวมเป็นจ านวน  ๒๔๔๒  คน  
   ๔.๗.๔.๕  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   ๔.๗.๔.๖  การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔
ในภาคเช้าวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
   ๔.๗.๔.๗  นายชยพล  ค าสิงห ์ แจ้งเรื่องโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อบรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นโครงการของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  มีองค์ประกอบหลัก ๕องค์ประกอบ 
ดังนี้  ๑.  การท าป้ายชื่อพันธ์ไม้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาต้นไม้  ต้นไม้  ๑  ต้นเด็กนักเรียนศึกษา ๑๐  คน การหา
พิกัดแกน  x  แกน  y  ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  การวาดแผนที่ก าหนดพ้ืนที่ลาดสูงลาดต่ าตามหลัก
ภูมิศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๒.  การรวบรวมพันธ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์   ๓.  การศึกษาข้อมูลต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ๔.  การรายงานผลการเรียนรู้  ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรนาการ  เช่น  การแสดง  การบรรยาย  การท าแผ่นพับ  เป็นต้น  ๕.การน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา โดยครูมี ๑  แผนการเรียนรู้ที่บูรนาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
   ๔.๗.๔.๘  นางเรณู  ค าวงศ์  แจ้งเพิ่มเติมตารางเรียนตารางสอน ในสัปดาห์แรกวันที่  ๑๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ และ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หากการเรียนมีห้องเรียนชนกันมีปัญหาอย่างไรให้
แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วรวบรวมแจ้งกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   ๔.๗.๔.๙  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ แจ้งเพ่ิมเติมใบรายชื่อนักเรียนที่ใช้จะเป็นฉบับชั่วคราวก่อน
รายชื่อนักเรียนด้านล่างเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านผลการเรียน 
   ๔.๗.๔.๑๐  การประเมิน QBECQA  โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินวันที่ ๒๘  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ โดยกรรมการที่มาประเมิน  จ านวน  ๕  ท่าน ใช้สถานที่หอประชุมเป็นสถานที่ประเมินโดย
ผู้อ านวยการน าเสนอผลงานในเวลา  ๓๐  นาที จากนั้นดูแฟ้มงาน  จัดครูและบุคลากรแต่ละหมวดตอบค าถาม  
จัดเอกสารไว้ด้านข้างเมื่อต้องการใช้  ในภาพรวมมีการแสดงหรือวีดีทัศน์  นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษ  
ผู้อ านวยการน าเสนองานและท าป้ายไวนิลไว้ด้านข้างแต่ละหมวด แฟ้มแต่ละหมวดจะแจกคืนเพ่ือไปปรับให้
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สมบูรณ์ และนัดหมายแต่ละหมวด  ในวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เพ่ือวางแฟ้มช่วยกันตรวจสอบก่อน
วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 -ไม่มี- 
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 

                                            
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                      (นายพิวัฒน์  ศรเพชร)              (นายเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป      ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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