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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๖ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๒๐   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์  อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายพิวัฒน์   ศรเพ็ชร    รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   
ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๔๙  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบุญมา เวียงค า   ขออนุญาต 

๒. นางสาวอุทัย  สิงหาภู   ลาป่วย 

๓. นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  ไปราชการ   
๔. นายวีระชัย  พละศักดิ์  ไปราชการ 

๕. นายกงจักร  บัวลา   ไปราชการ 

๖. นางสาวพิศมัย  พันดา    ลาป่วย 

๗. นางวิมลมาศ ประทุมมังค์  ลาคลอด    

๘.  นางวรรณภา  แสนทวีสุข  ลากิจ 

๙.  นายธนโชต  ปัญญาสูง  ไปราชการ 

๑๐.  นายไชยนต์  คูหา   ไปราชการ 

๑๑.   นายชาญเจริญ  ศิลาเณร  ไปราชการ 

๑๒.   นายอาวิรุทธ์  สีดา   ขออนุญาต 

๑๓.   นายสุพัฒน์  บุญน า   ขออนุญาต  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวประณิตา ทาระ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒.  นางสาวเจนจิรา  ค าศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓.  นางสาวทัศวรรณ  จันทิพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวกาญจนาพร  สืบสิมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวมัลลิกา  บาอินทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นางสาวธิดารัตน์  ปกป้อง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นายวิศวกร  แก้วหล้า   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. นางสาวศรีแพ  กอแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. นายจุฬาลักษณ์ สืบวงศ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นายนัทธพงศ์  เฉลิมพงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานบุคคลเรียนเชิญนายพิวัฒน์  ศรเพชร  รอง
ผู้อ านวยการรักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ 
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ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโรงเรียนกันทรารมณ์  คือ  นายไกรสร  แสนเมืองชิน 
วิชาเอกประวัติศาสตร์   

นายพิวัฒน์   ศรเพชร    รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   
  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประกาศการใช้หอประชุม 
 ๑.๒  แจ้งค าสั่งการอยู่เวรยามประจ าวันและการปรับปรุงห้องปฏิบัติหน้าที่เวรยามหน้าโรงเรียนให้
ขยับเตียงนอนเข้าข้างในห้องให้เหมาะสม 
 ๑.๓  แนวปฏิบัติยามให้เป็นมาตรฐานดูรถเข้าออกจดเลขทะเบียนรถไว้ด้วย 
 ๑.๔  แจ้งแนวปฏิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดการปฏิบัติราชการให้ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 ๑.๕  การลาให้ปฏิบัติตามระเบียบหากลากิจให้ยื่นใบลาก่อนถ้ายื่นที่หลังต้องบันทึกข้อความแนบตาม
ระเบียบการลาของพนักงานราชการลาได้ไม่เกิน  ๑๐  วัน  ถ้าลาเกิน  ๑๐  วันเงินเดือนไม่ขึ้น ลูกจ้างชั่วคราว
ถ้าลาเกินไม่ต่อสัญญา  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติราชการให้ค านึง ถึงการ
ท างานเป็นหลัก  ให้ดูแลตนเองจะไปไหนต้องขออนุญาตครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันที่     

๓   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒     เวลา  ๑๕.๓๐  น.   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  นายพิวัฒน์  ศรเพชร  แจ้งในที่ประชุมเรื่องการให้ครูออกไปดูแลนักเรียนที่ป้อมยามคนละชั่วโมง
ต่อเดือน  
 ๔.๒  นายพรชัย  สุปิงคลัด  เสนอในที่ประชุมว่าปัญหาไม่ได้เกิดที่ครูผู้สอนยามมีอยู่แล้วต้องหาสาเหตุ
ของเด็กท่ีเกิดปัญหาไม่ใช่แก้ท่ีปลายเหตุ 
 ๔.๓  นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ  เสนอในที่ประชุมว่าไม่เห็นด้วยกับให้ครูไปนั่งเฝ้าประตูหน้า
โรงเรียนที่ป้อมยาม   
 ๔.๔  นางนฤมล  สินธุรัตน์  เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมครูว่าครูต้องท าหน้าที่สอนนักเรียน ท างานใน
หน้าที่พิเศษ และต้องเตรียมการสอนตรวจงานนักเรียนในชั่วโมงท่ีว่างไม่เห็นด้วยที่จะให้ครูไปดูแลนักเรียนที่
ป้อมยามประตูหน้าโรงเรียน   
 ๔.๕  นางณภัค  สิมณี  แจ้งอยากให้ไปดูงานดูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยโดยใน
ตอนเที่ยงจะปิดประตูโรงเรียนเลย 
 ๔.๖  นางสาวทิพย์ชริน  โพธิท์ิพย์  เสนอในที่ประชุมการแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าโรงเรียนต้องประสาน
ขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจและมีหน่วยลาดตระเวนในโรงเรียนออกไปส ารวจด้วย 
 ๔.๗  นายณฤภง   ศรีละพล  เสนอในที่ประชุมการแก้ปัญหานักเรียนด้านพฤติกรรม  การไม่เข้า
โรงเรียน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาชู้สาว ให้ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนแก้ปัญหาก่อนค่อยส่งต่องานระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนและไม่เห็นด้วยที่ให้ครูไปประจ าคาบว่างที่ประตูป้อมยามครูมีงานสอนและงานหน้าที่พิเศษ
ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่   
 ๔.๘  นายก าพล  บัวแก้ว เสนอการแก้ปัญหานักเรียนให้ดูว่าเกิดเพราะอะไรตอนเช้าอยากให้ฝ่ายบริหาร
ลงไปดูว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมมาสายก็จะมาสายตลอดและมีนักเรียนที่อยู่นอกบริเวณโรงเรียนต้องแก้ปัญหา
ช่วยกันโดยใช้ประชาธิปไตยการออกเสียงส่วนรวม  ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกัน  
 ๔.๙  นางณัฐกฤตา   แก้วโบราณงานเวรยามเสนอในที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับแนวปฏิบัติของรอง
ผู้อ านวยการถ้ามีปัญหาการปฏิบัติงานจะสลับต าแหน่งนักการภารโรงเป็นยามและยามเป็นนักการภารโรงและ
ไม่เห็นด้วยที่จะเอาพนักงานขับรถมาเป็นนักการภารโรงและอยู่เวรยามกลางวันกลับแม่บ้านในกรณีที่ครูไป
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีป้อมยามหน้าโรงเรียนในคาบว่างจัดได้ยาก 
     ๔.๑๐   กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑๐.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
  นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  แจ้งในที่ประชุม
ดังนี้ 
   ๔.๑๐.๑.๑  การส่งเอกสารการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในวันที่  ๑๓ – ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  ให้ส่งเอกสารให้ครบภายในสัปดาห์นี้ 
   ๔.๑๐.๑.๒  งานพัสดุ  การยืมเงิน  การจัดซื้อพัสดุนอกจากบันทึกข้อความที่แนบมาแล้วต้องมี
ใบขออนุมัติใช้เงินตามแผน  ต้องมีลายเซ็นครบตามข้ันตอน 
   ๔.๑๐.๑.๓  การกรอกข้อมูล  Big  Data  ในวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ข้อมูลปิดระบบ
   ๔.๑๐.๑.๔  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนโดยกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาดูแลด าเนินการจัดการแข่งขัน 
   ๔.๑๐.๑.๕   การประเมินภายนอกรอบ  ๔  ขอขอบคุณครูทุกท่าน  ข้อมูลล่าสุดคณะกรรมการ
แจ้งผลการสรุป  ดังนี้  ด้านผู้เรียน ระดับ ๔  ด้านการบริหารจัดการ  ระดับ  ๕  ด้านการจัดการเรียนรู้  ระดับ 
๔  ด้านความโดดเด่นสถานศึกษา  C๓  
  ๔.๑๐.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   นายพิวัฒน์  ศรเพชร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑๐.๒.๑  การจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๙  จะจัดสถานที่ในวันที่  ๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒  
   ๔.๑๐.๒.๒  นายณฤภง  ศรีละพล  แจ้งในทีป่ระชุมว่าในวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ใช้ส าหรับจอดรถกรรมการตัดสิน  
  ๔.๑๐.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑๐.๓.๑  การลาของบุคลากร   การมาปฏิบัติราชการการสแกนลายนิ้วมือเวลากลับให้
สแกนให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านเพราะจะมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติราชการ   
    ๔.๑๐.๓.๒  การแต่งกายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
วันจันทร์  ชุดสีกากี (ครูสตรีควรรวบผมให้เรียบร้อย)   วันอังคารชุดผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง  วันพุธ  ชุด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วันพฤหัสบดีสวมเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน  วันศุกร์เสื้อวิถีพุทธ    
     ๔.๑๐.๓.๓  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ปฏิบัติ 
     ๔.๑๐.๓.๔  การอยู่เวรยามวันหยุดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
       ๔.๑๐.๓.๕  การมาโรงเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมาสายครูที่ปรึกษาลง  SMSS ให้
เป็นปัจจุบันถ้ามาสาย   ๓ ครั้ง  ให้แจ้งผู้ปกครองโดยตรงและให้ดูแลพฤติกรรมนักเรียนโดยเฉพาะพฤติกรรม 
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ชู้สาว 
   ๔.๑๐.๓.๖  นางธนาภา  ค าผุย  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑๐.๓.๖.๑  เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการลงเวลาปฏิบัติราชการช ารุด  ๑  เครื่อง  ใช้ได้  
๑  เครื่องได้ท าบันทึกข้อความเสนอฝ่ายบริหารแล้วเพ่ือปรับปรุงระบบ 
    ๔.๑๐.๓.๖.๒ การลงเวลาปฏบิัติราชการมีครูที่สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ให้แจ้งงานบุคลากรด้วย 
   ๔.๑๐.๓.๗  นางสุดใจ  วงศ์คูณ  แจ้งจากงานชุมชนในที่ประชุมว่าหากมีบุคลากรทางโรงเรียน
ป่วยหรือบิดามารดาของบุคลากรในโรงเรียนป่วยให้แจ้งคุณครูสุดใจ  วงศ์คูณหรือคุณครูรัตนธร  ชุปวาในกรณี
ที่เป็นงานฌาปณกิจศพ งานชุมชนจะเป็นเจ้าภาพในการใส่ซองให้ทางโรงเรียนและในเวลาที่เจ้าภาพมอบซอง
เป็นสาธารณะประโยชน์ให้มอบให้กับคุณครูสุพัตรา  ดาวหน  หรือคุณครูสุดใจ วงศ์คูณ  ถ้าเจ้าภาพมอบพัดลม
ให้ทางโรงเรียนให้น ามาลงทะเบียนไว้ก่อนเบิกไปใช้ 
   ๔.๑๐.๓.๘  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  แจ้งในที่ประชุมเรื่องการตรวจเวรยามมีผลทุกอย่างให้บันทึก
การตรวจให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
  ๔.๑๐.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ      

  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑๐.๔.๑  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑๐.๔.๒  ครูที่ให้นักเรียนติด ๐ , ร ,มส  มากเกินไปมีผลต่อวิทยฐานะและการประเมิน 
   ๔.๑๐.๔.๓  การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ในวันที่  ๑๒ –๑๔  
ธันวาคม  ๒๕๖๒   
         ๔.๑๐.๔.๔  ผลการสอบ O –Net  รอบที่ผ่านมาส าเร็จด้วยดีในการติวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จะนัดรวมที่หอประชุมเชิญวิทยากรภายนอกมา
ติว โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ติวครั้งที่  ๑  วันที่  ๒๐ –  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓   ติวครั้งที่  ๒  
วันที่  ๒๗- ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓     สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  วันที่ ๒๙ –  ๓๑  มกราคม  
๒๕๖๓  โดยให้ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบเอง   สอบ  O- Net  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่  
๑ –  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ติวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ครั้งที่  ๑   วันที่  ๓ –  ๗  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓    ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๐ –  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๓   วันที่  ๑๗ –  ๒๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  วันที่  ๒๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ วันที่ 
๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
       ๔.๑๐.๔.๕ ขอขอบคุณครูที่ช่วยให้ข้อมูลในการประเมินจาก สมศ. รอบ ๔ 
       ๔.๑๐.๔.๖  ในวันศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจะจัดประชุมการ
ประเมิน ว.๒๑  แบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะรวบรวมรายชื่อไป 
       ๔.๑๐.๔.๗  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ลงปฏิบัติหน้าที่ตามฝ่ายต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายด้วย  
       ๔.๑๐.๔.๘  นายสมพงษ์  ละชั่ว  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๑๐.๔.๘.๑  ยอดนักเรียน  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  จ านวน ๒,๔๖๐ คน   
  ๔.๑๐.๔.๘.๒  การประเมินผลการเรียนนักเรียน  นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ในวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
  ๔.๑๐.๔.๘.๓  แจ้งยอดนักเรียนที่ติด  ๐ ,ร, มส  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน  ๓๐  
คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน  ๘๒  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๙๑  คน ระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๔๑  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จ านวน  ๓๘  คนและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖  จ านวน  ๓๙  คน   รวมทั้งหมด  จ านวน  ๓๒๑  คน 
  ๔.๑๐.๔.๘.๔  คาบ O –Net  วันศุกร์จะมีค าสั่งให้แก้ ๐ ,ร, มส   ให้นักเรียนให้ครูเตรียมใบ
งานให้นักเรียนด้วย 
  ๔.๑๐.๔.๘.๕  ระบบ  SGS ครูผู้สอนต้องเข้าไปแก้ไขคะแนนเอง  ในการโหลดไฟล์ ปพ.๕ 
Excel  ห้ามตัดชื่อนักเรียน  ถ้านักเรียนย้ายเข้าค่อยแทรกเพ่ิมอัตโนมัติ ปกให้พิมพ์เอง  ใบรายชื่อมีที่ห้อง
วิชาการ   
  ๔.๑๐.๔.๘.๖  การลงทะเบียนนักเรียนตามปฏิทินปฏิบัติงานในส่วนของครูที่ปรึกษาให้แบ่ง
กันให้ชัดเจน 
  ๔.๑๐.๔.๘.๗  ครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ให้ด าเนินการสอบให้แล้วเสร็จก่อน
เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
  ๔.๑๐.๔.๘.๘  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมิน สมศ. รอบ ๔  มีข้ึนและ
ลงในปีการศึกษานี้ให้ครูพิจารณาตั้งเป้าหมาย  ระดับผลการเรียน  ๓ – ๔ ให้มากกว่าหรือเท่ากับ  ๗๓.๑๓ 
และนักเรียนที่ติด  ๐ ,ร, มส  ไม่เกินร้อยละ  ๒ ให้หาวิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผล 
       ๔.๑๐.๔.๙  นางนฤมล  สินธุรัตน์  แจ้งปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันที่  ๗ – ๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เขา้ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ตลาดนัดชุมนุม 
       ๔.๑๐.๔.๑๐  ว่าที่ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์  แจ้งนักเรียนที่ติด ๐ ,ร, มส   ไม่ส่งงานและไม่
อยากแก้ตัวรอใกล้จบถึงมาติดต่อสอบแก้ตัว  และนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งทักษะวิชาการและแข่งกีฬาให้
โรงเรียนอยากให้ครูดูแลด้วย 
      ๔.๑๐.๔.๑๑   นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเสนอให้ครู
ปรับเปลี่ยนการประเมินผลการเรียนให้หลากหลายเพื่อลดจ านวนนักเรียนที่ติด  ๐ ,ร, มส  ลง 
      ๔.๑๐.๔.๑๒   นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ แจ้งค าสั่งแม่บทอยากให้ปรับให้คลอบคลุม 
      ๔.๑๐.๔.๑๓  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ชี้แจงเรื่องค าสั่งแม่บทผู้บริหารอยากให้กระชับหาก
ผิดพลาดขออภัยในปี  ๒๕๖๓  จะปรับใหม่   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑  นางธนาภา  ค าผุย แจ้งในที่ประชุมอยากให้เปลี่ยนขนาดธงชาติให้เหมาะสม 
  ๕.๒  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  แจ้งนักเรียนที่มาสายให้กักตัวไว้แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๕.๓  นายทศพล  ศรีนวล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
     ๕.๓.๑  เรื่องการสอบธรรมะศึกษาในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ในสัปดาห์นี้ติวนักเรียนใน
คาบของครูวิชาสังคมศึกษาที่หอประชุมโรงเรียนนักเรียนอาจเข้าห้องเรียนวิชาต่อไปช้าในระหว่างวันที่  ๒๑ –  
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และจะประชุมคณะกรรมการคุมสอบในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา  
๑๕.๐๐  น. ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด  จ านวน  ๑,๘๓๐  คน ห้องสอบ  
จ านวน  ๕๕  ห้อง ค าสั่งจะน าลงในไลน์กลุ่มของโรงเรียนอีกครั้ง 
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    ๕.๓.๒  แจ้งจากงานยานพาหนะการขอใช้รถยนต์ราชการให้ขอล่วงหน้า  ๑  วันถ้าไปวันเดียว  ถ้าไป
หลายวันให้แจ้งล่วงหน้า  ๓  วัน  เพื่อจะประสานได้การบันทึกข้อความขอมีแบบบันทึกข้อความให้ในห้องพัสดุ
ให้เสนอให้เรียบร้อยตามขั้นตอน 
  ๕.๔  นายภรภัทร  เจริญธง  เชิญชวนครูแต่งกายร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส 
  

มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น. 
 

 

       

                                      
   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                  (นางเด่นดวง  ยศวิจิตร)                        (นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร)            
 ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม        หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ            รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง  
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์             
                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
             

            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


