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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๔   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

๑. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

กันทรารมณ ์ ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๒๘   คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์       ไปราชการ 

๒. นายทศพล  ศรีนวล   ลาป่วย 

๓. นางชิดชนก  สายบุปผา 

๔. นายวัลลภ  สุรวิทย ์

๕. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์ 
๖. นายอัครพงศ์   ณรงค์ชัย 

๗. นางชิสามาตา  กัณหา   

๘. นายส าราญ  เจริญชัย 

๙. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร 

๑๐.   นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ 
๑๑.  นายพัฒนา  พานจ านง 

๑๒.  ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ 
๑๓.  นางวาสนา  บวกไธสง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.  Mr.Cyrel  Nino Villordon 
 ๒.  Mr.Raymond  Valcncia Prajenal 
 ๓.  Miss Ruelyn  Q  Fernandez 

 ๔.  Miss  Acosta  Chloe Padio 

 ๕.  Miss   Rean  B  San Nicolas 
 ๖.  Mr. Rixson  P. Ontanillas 

 ๗.  Miss Charlyn  Josue   
 ๘.  นางสาวศรีแพ  กอแก้ว 

 ๙.  นายอนุชิต  วงคณิต 

 ๑๐. นายธีรภัทร  นวลศิริ 
 ๑๑. นางสาวกาญจนาพร   สืบสิมมา 

 ๑๒. นางสาวธิดารัตน์  ปกป้อง 

 ๑๓. นางสาวฌัลลิกา  บาอินทร์ 
 ๑๔. นายณปภัส  เหลาศร ี

 ๑๕. นางสาวเจนจิรา  ค าศรี 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๕  น. 

 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   
  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  โครงการทัศนศึกษาในกรณีมีการลงเล่นน้ า  การล่องแพ  ให้น าใบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน
แนบส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๑.๒  แจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  เรื่อง  การแสดงที่ไม่เหมาะสมใน
เทศกาลประเพณีและงานบุญต่างๆสามารถโทรแจ้งสายด่วน  ๑๗๖๕  สายด่วนวัฒนธรรม 
 ๑.๓  นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก้าวร้าวกับครู  แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ให้ครูช่วยแก้ปัญหาสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและปรับพฤติกรรม 
 ๑.๔ งานพัสดุ  มี  QR  Code ในการเข้าไปดูราคากลางของพัสดุให้งานพัสดุน า QR  Code แชร์ใน
กลุ่มไลน์ของโรงเรียนเพื่อให้ครูเข้าไปดูได้เวลาเสนอซ้ือเสนอจ้างจะได้ใกล้เคียงกัน 
 ๑.๕  เทศบาลมีหนังสือมาถึงโรงเรียนให้ซ่อมฟุตบาลตัวหนอนเพ่ือไม่ให้น้ าในโรงเรียนไหลออกไปข้าง
นอกได้ด าเนินการแล้ว 
 ๑.๖  ปัญหาห้องน้ าในโรงเรียนเต็มเร็วมากต้องหาทางด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๑.๗  ขอขอบคุณครูสุดใจ  วงศ์คูณ ที่ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  
 ประธานที่ประชุม ขอให้คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่     

๑๔  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๔๕  น.   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
  ๔.๑.๑  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
   ๔.๑.๑.๑  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
กันทรารมณแ์จ้งในที่ประชุมเรื่องการเสนอซื้อเสนอจ้างให้มีคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุเพื่อประกอบการพิจารณา
เป็นคู่มือของ สมศ.ให้รวบรวมและมีแนวปฏิบัติให้ชัดเจน   

  ๔.๑.๒  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   ๔.๑.๒.๑  นางณภัค  สิมณี  แจ้งในที่ประชุมเรื่องอาคารสถานที่การท างานต้องท าตามข้ันตอน
เช่น ถ้าห้องน้ าช ารุด  ก็ต้องหาวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่าเข้ากันหรือไม่อาจท าให้ไม่ทันใจและในขณะนี้อาคารสถานที่
เริ่มช ารุดต้องช่วยกันดูแล 
   ๔.๑.๒.๒  นางสุพัตรา ดาวหน  แจ้งในที่ประชุมเรื่องการท าความสะอาดผ้าคลุมโต๊ะผ้าคลุม
เก้าอ้ีน่าจะมีงบประมาณในการดูแลความสะอาดจุดนี้โดยจัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดไว้เลยโดยไม่ต้องเบิกย่อย
ในแต่ละกิจกรรม 
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   ๔.๑.๒.๓  นางสาวรัตนธร  ชปุวา  เสนอให้ทางโรงเรียนจัดซื้อพรมไว้ส าหรับจัดงานในโรงเรียน
เองไม่ต้องไปยืมที่อ่ืน 
   ๔.๑.๒.๔  นายพิวัฒน์  ศรเพชร แจ้งในที่ประชุมเพ่ิมเติมดังนี้ 
    ๔.๑.๒.๔.๑  เรื่องงานพัฒนาห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบท าดีแล้วให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ทราบด้วย 
    ๔.๑.๒.๔.๒  มีขยะท่ีเกิดจากเปลือกลูกอมมีเยอะขึ้นอยากให้นักเรียนเก็บให้เรียบร้อย 

  ๔.๑.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุพัตรา  ดาวหน  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๑.๓.๑  ขอขอบคุณครูที่เอาใจใส่นักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนรอบที่ ๒ มีผู้ปกครอง
นักเรียนมาประชุมเพ่ิมจ านวนสี่ร้อยกว่าคน  
   ๔.๑.๓.๒  ในการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ในวันที่  ๑๘ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  การแต่งกายต้องเรียบร้อยถ้านักเรียนแต่งกายไม่
เรียบร้อยและผมยาวไม่ให้เข้าห้องสอบ 
   ๔.๑.๓.๓ นายณฤภง  ศรีละพล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑.๓.๓.๑  พฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  โดยให้
ครูที่ปรึกษาครูผู้สอนดูแลพฤติกรรมนักเรียนและสามารถส่งต่องานกิจการนักเรียน 
    ๔.๑.๓.๓.๒  แจ้งพฤติกรรมนักเรียนก้าวร้าวผู้ปกครองนักเรียนและการใช้โทรศัพท์มือถือของ
นักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
    ๔.๑.๓.๓.๓ แจ้งปัญหานักเรียนท้องก่อนวัยอันควร 
    ๔.๑.๓.๓.๔ แจ้งปัญหายาเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  มีการจ าหน่ายยาเสพติดในโรงเรียนได้เชิญ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมาแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว 
    ๔.๑.๓.๓.๕  ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ขอความร่วมมือครูทุกท่านดูแลเอาใจใส่นักเรียน 
    ๔.๑.๓.๓.๖  ปัญหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๔  แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับผู้ปกครองนักเรียนท าให้เกิดปัญหาต้องเรียกประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกัน 
    ๔.๑.๓.๓.๗ ครูที่ปรึกษาก าชับนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ ากว่า  ๕๐  คะแนนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมกับงานกิจการนักเรียนและให้เช็คข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนในระบบ SMSS  ให้เป็นปัจจุบัน  
   ๔.๑.๓.๔  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
    ๔.๑.๓.๔.๑ การตรวจทรงผมต้องตรวจวันเดียวกันนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้ตรวจต้องตรวจ
ภายในสัปดาห์เดียวกันให้เรียบร้อย 
    ๔.๑.๓.๔.๒  ยาเสพติดให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมในการตรวจปัสสาวะไว้เลย 
    ๔.๑.๓.๔.๓  ครูเช็คนักเรียนเข้าแถว  SMSS ให้ได้  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์สามารถน าผลการ
ปฏิบัติงานไปประเมินความดีความชอบได้ท างานให้เป็นระบบใช้การประชุมครูสายชั้นมาประกอบ 
    ๔.๑.๓.๔.๔  ให้ท าระเบียบของโรงเรียนใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔.๑.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
   ๔.๑.๔.๑  นางนฤมล สินธุรัตน์  แจ้งในที่ประชุม  ดังนี้ 
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    ๔.๑.๔.๑.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา  เมื่อน านักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วให้เข้าไปท าลิงค์และใน
สิ้นภาคเรียนให้น าส่งเล่มรายงานกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะน าส่งงานแผนงาน
ต่อไป 
    ๔.๑.๔.๑.๒  การเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่  ๗ –  ๘  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  พักแรม  นักเรียนที่เรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
จ านวน  ๒๑๔  คน  เนตรนารี  จ านวน   ๔๔  คน รวม ๒๕๘  คน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒  ลูกเสือ จ านวน  
๑๙๙  คน  เนตรนารี   จ านวน  ๓๗  คน รวมจ านวน  ๒๓๖  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลูกเสือ  จ านวน  
๑๗๗  คน  เนตรนารี  จ านวน  ๓๓  คน   รวมจ านวน  ๒๒๐  คน  รวมจ านวนทั้งหมด  ๗๑๔  คน 
นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณเป็นผู้ยืมเงิน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๐๑  คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ จ านวน  ๘๘  คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๑๐๗  คน  รวมจ านวน  
๒๙๖  คน  นางสกุลรัตน์  ทองแสน เป็นผู้ยืมเงิน  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
จ านวน  ๑๒๑  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  จ านวน  ๑๑๗  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน 
๑๐๔  คน  รวมจ านวน ๓๔๒  คน  นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา เป็นผู้ยืมเงิน  สถานที่ในการจัดกิจกรรมกิจกรรม
ลูกเสือใช้ที่บริเวณโดมเสาธงสถานที่อาบน้ าของลูกเสือห้องน้ าด้านข้างอาคาร  ๕  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๒  ห้องน้ าข้าง KR  STAR  โดม  กิจกรรมรอบกองไฟและที่พักนอนเป็นหอประชุมโรงเรียน
กันทรารมณ์  กิจกรรมยุวกาชาดสถานที่ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ห้องโสตทัศนศึกษา  ถนนหน้า
อาคาร  ๒  ทั้งหมด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประกอบอาหารใต้อาคาร ๕   
    ๔.๑.๔.๑.๓ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุมและ  Open – House 
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน  คณะกรรมการประเมินกิจกรรมชุมนุม ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีคือนายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณและนางสาวสุภาพร  อ้อมชมพู   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยคือนางเมตตา  พูลสวัสดิ์และนางวรกมล  เรืองฝาง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมคือนายกิตติพงษ์  ชาญชิตรและนายไกรสร  แสนเมืองชิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือ
นายวัลลภ  สุรวิทย์และนายก่อโชค ต่อนค าสนธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคือนางสาวธัญญลักณ์  วิทาและ
นางสาวพีรดา  บุษบงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคือนายธนโชต  ปัญญาสูงและว่าที่ร้อยตรี
ชยพล สุริยะโชติ  เงินสนับสนุนชุมนุมชุมนุมละ  ๒๕๐ บาท ให้ลงรับวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นชื่อ
นักเรียนตามที่อยู่แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือส าบัตรนักเรียน แจกเอกสารประเมินมี ๙  หัวข้อแจกบัตร
โหวตให้นักเรียนคนละ ๑ บัตรมีใบงานให้นักเรียนให้นักเรียนส่งกับครูที่ปรึกษาชุมนุมและรวบรวมส่งที่งาน
ชุมนุมแผนผังก าลังสรุปว่าเป็นโซนไหนบ้างขนาด  ๓ x ๓  เมตร  พิธีเปิดบริเวณโดม ชุมนุมที่ยังไม่รับใบส าคัญ
รับเงินให้ติดต่อรับ เต็นท์กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้หน้าอาคาร  ๔  กลุ่มสาระละ  ๒,๐๐๐  บาทให้น าเสนอ
ผลงานและเล่นเกมเพ่ือเชิญชวนนักเรียนให้มาเรียนที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 
   ๔.๑.๔.๒  นายสมพงษ์  ละชั่วแจ้งในที่ประชุมดังนี้   
    ๔.๑.๔.๒.๑  เตรียมความพร้อมสอบ  O – Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ครูที่สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ขึ้นตรวจสอบนักเรียนในชั่วโมงที่สอนติวทุกวันที่หอประชุมจนถึงวันที่ ๑๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   วันที่  ๑๘ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  สอบปลายภาค โดยสถานที่สอบวันที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ อาคาร ๑  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  อาคาร  ๒  ค าสั่งคุมสอบเป็นครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  จ านวน  ๑๒  คน ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วยคุมสอบให้ครูพ่ีเลี้ยงสอน
แทนในคาบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ๔.๑.๔.๒.๒  งานวัดผลประเมินผลจะประกาศผลคะแนนระบบ  SGS กับนักเรียนวันที่  ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  การสอบปลายภาคภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ ,๓และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕  ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ –  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
    ๔.๑.๔.๒.๓  การแก้  ๐  ร  มส  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
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    ๔.๑.๔.๒.๔ การส่งผลการเรียน วันที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๓  แบบบันทึกส่งผลการเรียนแบบ
ใหม่เป็นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยดูเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๑  ต้องมากกว่าเดิม 
   ๔.๑.๔.๓  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร แจ้งในที่ประชุมให้ประเมินผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน     

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑  นายณฤภง  ศรีละพล  แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๕.๑.๑  ติดตามเรื่องเหล็กก้ันประตูหน้าโรงเรียนเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได ้
   ๕.๑.๒  ถนนรอบบริเวณบ้านพักครูอยากให้ซ่อมแซมสายยางน้ าให้มีท่อระบายน้ าฝังลงไปในพ้ืนให้
เรียบร้อย 
  ๕.๒  นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ านวยการรักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ้ง
ในที่ประชุมดังนี้ 
   ๕.๒.๑  งานที่ฝ่ายบริหารให้ท าแล้วไม่ได้ท าให้เสนอความคิดเห็นภายใน  ๗  วันว่าไม่ท าเพราะอะไร
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งอีกครั้ง  
   ๕.๒.๒  การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายให้ชี้แจง 
   ๕.๒.๓  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้ท าอย่างเคร่งครัด 
  ๕.๓  นางนฤมล  สินธุรัตน์  แจ้งในที่ประชุมเรื่องฝ่ายบริหารที่เป็นประธานในกิจกรรมลูกเสือคือ 
นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร  กิจกรรมยุวกาชาด  คือ  นางสุพัตรา  ดาวหน  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  คือ  
นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  
  ๕.๔  นางสมสุข  ลาสุนนท์  แจ้งในที่ประชุมดังนี้   วันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๓  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานหมดวาระลงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในวาระละ  ๔  ปีโรงเรียนต้องสรร
หาใหม่ตามระเบียบและพระราชกิจจานุเบกษาให้โรงเรียนสรรหาภายใน ๙๐ วัน  ก่อนครบวาระโรงเรียนได้
ด าเนินการประกาศสรรหาในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  ติดประกาศหน้าห้องอ านวยการและเว็บไซต์ของ
โรงเรียนและลงในไลน์กลุ่มโรงเรียนจนถึง  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓   วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓  ประกาศผู้มี
สิทธิ วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลังวันที่  ๒๗  
มกราคม  ๒๕๖๓ ส่งรายชื่อไปที่เขตเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๕.๕  นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน   แจ้งในที่ประชุมเรื่องการพิจารณาความดีความชอบคะแนนในส่วนของ
วิชาการเยอะกว่าส่วนอื่นและอยากให้แจ้งผลการประเมินให้ครูทราบด้วย      

มติที่ประชุม     รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๒๕  น.                               

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

 


