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รายงานการประชุมคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๔ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๙  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

..........................................................................  
ผู๎มาประชุม 

๑. นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๔๑    คน 

ผู๎ไมํมาประชุม 

๑. นางสาวรัตนธร ชุปวา       ลาป่วย 

๒. นางปวีณา  สุร าไพ   ลาป่วย 

๓. นางณัฐกฤตา  แก๎วโบราณ  ลาป่วย 

๔. นางสาววาทินี   ชินบุตร  ลาคลอด 

๕. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  ขออนุญาต 

ผู๎เข๎ารํวมประชุม 

๑. Mr. Rixson P. Ontanillas   ครูตํางชาติ 
๒. Miss  Ruelyn  Q  Fernandez  ครูตํางชาติ 
๓. Miss Acosta  Chloe  Padio     ครูตํางชาติ 
๔. Mr.Cyrel  Nino Villordon   ครูตํางชาติ 
๕. Mr.Raymond  Valcncia  Prajenal  ครูตํางชาติ 
๖. Miss  Ruelyn  Q.Fernandez  ครูตํางชาติ 
๗. Miss  Annie  May L.Perey   ครูตํางชาติ 
๘. Miss  Charlyn  Josue   ครูตํางชาติ 
๙. นายภักดี  แววดี   ลูกจ๎างประจ า 

๑๐. นายประมูล  อัมภรัตน์  ลูกจ๎างประจ า 

๑๑. นายอดุลย์ สมศิล   ลูกจ๎างประจ า 

๑๒. นายบันเทิง  ศิริโท   ลูกจ๎างประจ า 

๑๓.  นายสรศักดิ์  สุทธิกรม  ลูกจ๎างประจ า 

๑๔. นายสุวิชาญ  กรไกร   ลูกจ๎างประจ า 

๑๕.  นายชาญเจริญ  ศิลาเณร  ลูกจ๎างชั่วคราว 

๑๖. นายเอกพล  สุวรรณหงษ์  ลูกจ๎างชั่วคราว 

๑๗. นายบัวรินทร์  สร๎อยสนธิ์  ลูกจ๎างชั่วคราว 

๑๘. นายวัชรา  สารสุข   ลูกจ๎างชั่วคราว 

๑๙.  นางบุปผา  พันธ์วิไล   แมํบา๎น 

๒๐.  นางสายค า  เงาศรี   แมํบ๎าน 

๒๑.  นางพุทธา  โสภา   แมํบ๎าน 

๒๒. นางจันทร์ค า  ขันบุญ   แมํบ๎าน 

๒๓. นางสาวสมสวัสดิ์  บุดาหน  แมํบ๎าน 

๒๔. นางส าลี  โนนสังข์   แมํบ๎าน 
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๒๕. นางบังอร  สาลี   แมํบ๎าน 

๒๖. นายไพโรจน์  โรจนธนากร  แมํบ๎าน 

๒๗. นางสาวรัตติยากรณ์  แพงศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๘. นายอานนท์ อํุนเมือง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๙.  นายพันทวี  วงศ์ค าภู   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๐.  นางสาวภทิชา  สายวงศ ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๑.  นางสาวนริศรา  สาธุภาค  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๒.  นางสาวสิรินญา  อินทร์สอน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๓. นางสาวทิพย์ประภาพร  ภาดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๔.  นางสาววิชญาพร  แสงค า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๕.  นายบุญตา  วงค์แสง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๖.  นายธนโชติ  นักร๎อง     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๗.   นายธนวัตน์  กิ่งบุตรโคตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๘.   นายบดินทร  มานะวงศ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓๙.   นางสาวลัดดา  ส าเภา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๐.   นางสาวสไบทิพย์  เครือสีดา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๑.   นางสาวอรพรรณ  ไชยค า    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
๔๒.   นางสาวจินตนา พิมพ์แมน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๓.   นายธีรทัศน์  พิมพ์พัฒน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๔.   นายธนุศิลป์  พละชาติ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๕.   นายพศิน  สีดารัตนิล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๖.   นางสาวโศจิรัตน์ วงศ์ใหญํ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๗.   นายธนภัทร  มุขขันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๘.  นายอัจฉริยะ  พันธ์จันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔๙.  นายศรชัย  ผาดง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานกลําวเปิดการประชุมแล๎ว ได๎
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  เชิญชวนแตํงกายด๎วยเสื้อเหลือง  ๑ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่  ๑๐ โดยโรงเรียนกันทรารมณ์ให๎แตํงกายด๎วยเสื้อ
เหลืองในวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
 ๑.๒  ขอความรํวมมือการปฏิบัติหน๎าที่ชํวงโควิด – ๑๙ ตามค าสั่งเวรประจ าวัน  การดูแลนักเรียนตอน
เช๎าให๎ดูค าสั่งเวรประจ าวันพร๎อมแนวปฏิบัติของครูและบุคลากรที่ท าหน๎าที่เวรประจ าวันโดยการเข๎าโรงเรียน
จะเข๎าประตูเดียวคือประตูหน๎าโรงเรียนและในตอนพักกลางวันครูเวรประจ าวันต๎องมาปฏิบัติหน๎าที่เหมือนเดิม
จากนั้นให๎ยามปฏิบัติหน๎าที่เม่ือครูเข๎าสอนโดยให๎ผู๎เกี่ยวข๎องชี้แจงยามให๎เข๎าใจ 
 ๑.๓ โค๎ชหรือคนนอกที่เข๎ามาหานักกีฬาต๎องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว๎ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 
นักกีฬาอคาเดม่ีต๎องสวมหน๎ากากอนามัยเวลาออกข๎างนอกโรงเรียน 
 ๑.๔ การฝึกซ๎อมกีฬาในโดมเวลา ๑๘.๐๐  น.ให๎ปิดโดมได๎ 
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 ๑.๕  กิจกรรมที่ประกอบพิธีหน๎าเสาธงครูต๎องเข๎ารํวมทุกคน โดยครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนและถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๕.๑  เพลงมาร์ชเป็นตัวบอกการเข๎าแถวอัตโนมัติโดยให๎ครูที่ปรึกษาอยูํหน๎าแถวและหลังแถว 
  ๑.๕.๒  การร๎องเพลงชาติ  สวดมนต์  ไหว๎พระให๎เพ่ิมสงบนิ่ง  ๓๐ วินาที แล๎วคํอยกลําวค า
ปฏิญาณตน 
  ๑.๕.๓  ให๎นักเรียนท าความเคารพครูที่ปรึกษาหลังแถวจะเดินมาหน๎าแถวให๎นักเรียนท าความ
เคารพ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  
 ประธานที่ประชุม ขอให๎คุณครู-บุคลากรพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่     

๕  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ณ  ห๎องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไมํมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  ฝ่ายวชิาการ 
  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ๎งในที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๑.๑  ขอขอบคุณที่ชํวยกันจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
  ๔.๑.๒ เชิญชวนกลุํมสาระการเรียนรู๎นิเทศการสอนมีการนิเทศปกติและนิเทศการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
  ๔.๑.๓  เอกสารประเมินครู ๑๓ แฟ้ม 
  ๔.๑.๔  การจัดการเรียนการสอนเป็นเลขท่ีคูํและเลขที่ค่ีให๎นับเวลาเรียนให๎นักเรียนด๎วย 
  ๔.๑.๕  ครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชาติดตามนักเรียนที่ติด  ๐  ,ร ,มส  ด๎วย 
  ๔.๑.๖  การเลือกวิชาเพ่ิมเติมครูเรณู  ค าวงศ์  แจ๎งให๎ครูประจ าชั้นชํวยกระตุ๎นนักเรียน 
  ๔.๑.๗  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนค าสั่งสอนได๎ลงไว๎ในกลุํมไลน์โรงเรียน กลุํมไลน์ค าสั่งโรงเรียน  เว็บ
โรงเรียนในงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและทะเบียนค าสั่ง SMSS  ครูทุกทํานสามารถไปดาวโหลดได๎  
  ๔.๑.๘ ในคาบกิจกรรมระเบียบวินัยวันพุธเชิญชวนแตํงกายตามกิจกรรมที่สังกัดตามค าสั่งสอน
ส าหรับทํานที่ไปราชการ หรือลาหรือติดภารกิจสอนวิชาประจ าให๎แจ๎งหัวหน๎าแตํละกิจกรรม 
  ๔.๑.๙  ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาแจ๎งนักเรียนที่ยังไมํลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให๎ด าเนินการ
ถึงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๘.๐๐  น. 
  ๔.๑.๑๐  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  จ านวน  ๗  
ชั่วโมง/ภาคเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   ครูที่ปรึกษาสามารถรับ
ตารางบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมรายชั่วโมงได๎ที่ลิ้นชักเหล็กหน๎าห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
สามารถติดตํอขอรับแบบบันทึกกิจกรรมเพ่ือประเมินผลการเรียนและสํงรูปเลํมได๎ที่ห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  ๔.๑.๑๑  การจัดท าระบบฐานข๎อมูลลูกเสือและยุวกาชาด  ในสํวนของยุวกาชาดเรียบร๎อยแล๎วสํวน
ครูผู๎สอนลูกเสือเนตรนารีเหลือบางสํวนให๎เรียบด าเนินการ  
 ๔.๒  ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  
  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู๎อ านวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน แจ๎งในที่ประชุมดังนี้ 
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  ๔.๒.๑  การช าระเงินบ ารุงการศึกษาออนไลน์ไมํถึง  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ฝ่ายงบประมาณลงคูมือทาง
เว็บไซต์โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาแนะน าให๎ความรู๎และติดตามการช าระเงินคําเทอม 
  ๔.๒.๒ การจ าหนํายอุปกรณ์การเรียน  เสื้อโปโล  สมุด   กระเป๋า   เสื้อวิถีพุทธ จ าหนํายเพื่อความ
สะดวกให๎นักเรียน 
  ๔.๒.๓  การเยี่ยมบ๎านนักเรียนให๎สรุปเอกสารสํงฝ่ายกิจการนักเรียนแล๎วน าเอกสารยื่นที่ฝ่าย
งบประมาณและแผนงาน 
  ๔.๒.๔  งานประกันคุณภาพการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ด๎านคุณภาพผู๎เรียน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
จุดเดํนด๎านคุณภาพผู๎เรียน คือ  ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  ผู๎เรียนมีสัมมาคารวะ นอบน๎อมถํอมตน  กิริยาวาจาสุภาพเรียบร๎อย ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ด๎านการบริหารและการจัดการ  จุดเดํน การมีสํวนรํวมในการวิเคราะห์ SWOT  เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์  การพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  การพัฒนาระบบบริหารวงจรคุณภาพ 
(KTRR  Model) เพ่ือสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการและการเรียนรู๎ ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จุดเดํน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความมํุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู๎เรียน ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายเพ่ือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จุดที่ควรพัฒนา  ด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน  คือ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ  การ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ  จุดที่ควรพัฒนา  การพัฒนาเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องให๎มีความเข๎มแข็งเพ่ือขับเคลื่อน  การสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใช๎ระบบสังคม
ออนไลน์ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู๎ให๎มากยิ่งขึ้น การพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพด๎านห๎องเรียน
และห๎องปฏิบัติการตํางๆให๎เป็นห๎องเรียนคุณภาพท่ีมีสื่อทัศนูปกรณ์ครบทุกห๎อง ด๎านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  จุดที่ควรพัฒนา  คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญโดยให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ 
  ๔.๒.๕  การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มาตรฐานที่  ๑  
คุณภาพผู๎เรียน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คําเป้าหมายปีการศึกษา  ๒๕๖๓   ระดับยอดเยี่ยม ด๎านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู๎เรียนระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ  ๘๑.๗๒ คําเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ 
ยอดเยี่ยม  ร๎อยละ  ๘๒  ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ  ๙๔.๓๕ 
คําเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับยอดเยี่ยม  ร๎อยละ   ๙๖  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คําเป้าหมายปีการศึกษา  ๒๕๖๓   ระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่  ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม  ร๎อยละ  ๘๙.๖๐ น.  คําเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ร๎อยละ  ๙๐   
  ๔.๒.๖  ผู๎อ านวยการเพ่ิมเติมฝ่ายงบประมาณและแผนงานดังนี้ 
    ๔.๒.๖.๑  การเสนองานให๎ผํานฝ่ายงบประมาณและแผนงานกํอนแล๎วคํอยเสนอผู๎อ านวยการ 
    ๔.๒.๖.๒  การให๎นักเรียนจํายเงินคําบ ารุงการศึกษาด๎วยระบบออนไลน์วันประชุมผู๎ปกครอง
จะชี้แจงรายละเอียดการจํายเงินด๎วยระบบออนไลน์ให๎ผู๎ปกครองฟัง   
 ๔.๓  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ๎งในที่ประชุมดังนี้   
  ๔.๓.๑  การสแกนลายนิ้วมือแบบใหมํมีครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายคนที่ยังไมํไปลงข๎อมูลให๎
เรียบด าเนินการ 
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  ๔.๓.๒  การท าตัวชี้วัดเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนก าลังด าเนินการเมื่อเสร็จแล๎วจะแจ๎งให๎ทราบ 
  ๔.๓.๓  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไมํเกิน  ๓  ชั่วโมงถ๎าเกินให๎ลา  
 ๔.๔  ฝ่ายกิจการนักเรียน        
  นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ๎งในที่ประชุมดังนี้   
  ๔.๔.๑  เรื่องทรงผมนักเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทุกประการนักเรียนไว๎ผมสั้น
หรือยาวก็ได๎ 
  ๔.๔.๒ การประชุมผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ในวันที่  
๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    ตามค าสั่งที่  ๒๔๕ /๒๕๖๓  ได๎ลงไว๎ในไลน์กลุํมโรงเรียนแล๎วโดยในการประชุม
ผู๎ปกครองสถานที่คือโดมให๎เฉพาะผู๎ปกครองมาประธานการประชุมคือนายส านวน  เพ็งชัย ประธาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ นายเสาร์ เจริญนิต นายกสมาคมผู๎ปกครองและครู
โรงเรียนกันทรารมณ์พบปะผู๎ปกครอง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนพบปะผู๎ปกครองเรื่องที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน ให๎
ผู๎อ านวยการแจ๎งเองจากนั้นจะเป็นฝ่ายตํางๆพบปะผู๎ปกครองแล๎วให๎ผู๎ปกครองไปพบที่ปรึกษาที่ห๎องเรียนเพ่ือ
มอบเงินคําอุปกรณ์การเรียนและแจ๎งพฤติกรรมนักเรียนในสํวนเรื่องทรงผมให๎ดูระเบียบกระทรวง เก็บเงิน
ประกันชีวิตนักเรียน และมอบเงินคําอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต๎นจ านวน ๖๖๐  บาท  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายคนละ  ๗๓๐  บาท   โดยผู๎ปกครองต๎องน าส าเนาบัตรประชาชนของตนเองและของ
นักเรียนมารับเงินคําอุปกรณ์การเรียน 
 ๔.๕  ฝ่ายบริหารทั่วไป   
  นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ๎งในที่ประชุมดังนี้    
  ๔.๕.๑ งานสาธารณูปโภค  มีการซํอมบ ารุงครั้งใหญํมีนักการดูแลรับผิดชอบ 
  ๔.๕.๒ งานอาคารสถานที่   
  ๔.๕.๓ งานลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว  ให๎ใช๎ค าสั่งเดือนกรกฎาคมกํอนในเดือนสิงหาคมจะ
แบํงใหมํและยามต๎องดูแลเรื่องคนเข๎า-ออกโรงเรียน โดยวัดอุณหภูมิและเขียนที่อยูํ 
  ๔.๕.๔  งานสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
   ๔.๕.๔.๑  ขอความรํวมมือครู  บุคลากรทุกคนดาวน์โหลดและใช๎งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
และแจ๎งนักเรียนในที่ปรึกษา ได๎ดาวโหลดและใช๎งานแอปพลิเครชันดังกลําวด๎วย   เพ่ือใช๎ประโยชน์ในการ
สอบสวนโรคย๎อนหลัง  ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
   ๔.๕.๔.๒ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น แจ๎งนักเรียนในที่ปรึกษา  กรอกข๎อมูลน้ าหนักสํวนสูง ในเว็บ
ไชต์ของโรงเรียนกันทรารมณ์  โดยกรอกข๎อมูลให๎เรียบร๎อยภายในวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
   ๔.๕.๔.๓  แจ๎งแนวปฏิบัติ ครูและบุคลากร  นักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
  ๔.๕.๕  งานพัฒนาห๎องเรียน 
  ๔.๕.๖  งานเขตพ้ืนที่และสภาพแวดล๎อม    นายพิวัฒน์  สอนเพ็ชร รองผู๎อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป แจ๎งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๔.๕.๖.๑  ครูที่ปรึกษาทุกระดับก ากับติดตามเขตพ้ืนที่ที่ได๎รับมอบหมายและบรรยากาศ
ห๎องเรียนและถํายรูปสํงเข๎าไลน์กลุํมตรวจความสะอาดห๎องเรียนและเขตพ้ืนที่ 
   ๔.๕.๖.๒  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐   น. เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทุก
ทํานที่วํางเปลี่ยนผ๎าอาบน้ าฝนหลวงพํอองค์ด าพระประจ าโรงเรียน 
   ๔.๕.๕.๓ การปฏิบัติหน๎าที่ของลูกจ๎างประจ า  ลูกจ๎างชั่วคราว  แมํบ๎านและคนสวนในภาคเช๎า
ให๎มาลงชื่อในสมุดบัญชีรายชื่อและกํอน  ๘.๓๐  น.  ต๎องสแกนลายนิ้วมือฝากหัวหน๎าอาคารดูแลพ้ืนที่ของ
นักการทางฝ่ายบริหารทั่วไปมีแบบฟอร์มให๎ประเมินทุกวัน 



6 
 

  ๔.๕.๗  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัวฯ  เชิญชวนครูแตํงกายด๎วยเสื้อเหลืองวันอังคารและวันพฤหัสบดี ฝ่ายสถานที่จัดตั้งโต๏ะหมูํ
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพร๎อมเครื่องราชสักการะและจัดที่ส าหรับลงนาม
ถวายพระพรรวมทั้งประดับธงชาติไทยคูํกับธงอักษรพระปรมาภิไธย  ว .ป.ร.และประดับผ๎าระบายสีเหลือง
รํวมกับผ๎าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหนํวยงาน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ    
  ๕.๑  นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์แจ๎งในที่ประชุมดังนี้   
   ๕.๑.๑  การจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ในสํวนของงานที่
โรงเรียนจัดเหมือนทุกปี  ในสํวนการไปทัศนศึกษาให๎ดูเดือนสิงหาคมกํอนวําสถานการณ์โควิดเป็นอยํางไร 
   ๕.๑.๒  ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ๕  ทํานมีจิตกุศลบริจาคอนุสรณ์ไว๎ให๎ทางโรงเรียนบริจาคจัดซื้อ
เก๎าอ้ีพลาสติกอยํางดีให๎ทางโรงเรียน มอบหมายฝ่ายบุคคลท าบันทึกข๎อความเสนอรํวมบริจาคโดยผู๎อ านวยการ
รํวมบริจาคด๎วย  ๑๐,๐๐๐  บาทในกรณีที่บริจาคตั้งแตํ ๕๐๐ บาทขึ้นไปให๎การเงินออกใบเสร็จรับเงินให๎เพ่ือ
น าไปลดหยํอนภาษ ี
   ๕.๑.๓  แจ๎งครูการซื้อหนังสือเรียนต๎องขออนุญาตผํานฝ่ายวิชาการและผู๎อ านวยการกํอนตามล าดับ
แล๎วคํอยจัดหาให๎นักเรียน 
  ๕.๒ นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู๎อ านวยการแจ๎งในที่ประชุมดังนี้ 
   ๕.๒.๑ แนวปฏิบัติการเปิดประตูหน๎าโรงเรียนในเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๓๐  น. หลังเวลา ๐๘.๓๐  น. 
จะปิดประตูเข๎าโรงเรียนฝั่งฐานพระพุทธรูปและเปิดด๎านป้อมยามและยามต๎องสแกนอุณหภูมิรํางกายคน
ภายนอกที่เข๎ามาโรงเรียนและให๎ลงประวัติการเข๎าออกไว๎ 
   ๕.๒.๒ ในการจดการแขํงขันของอนาเดมี่ในวันเสาร์วันอาทิตย์หากมีผู๎ปกครองมาเยอะให๎โค๎ชของ 
อนาเดมี่แจ๎งทางโรงเรียน 
   ๕.๒.๓ การดูแลห๎องน้ าให๎แมํบ๎านและนักการดูแลเป็นพิเศษทุกวัน 
  ๕.๓  ผู๎อ านวยการเพ่ิมเติมวําการเข๎าโรงเรียนหากไมํมีหน๎ากากอนามัยไมํให๎เข๎าโรงเรียน 
  ๕.๔ นางชิดชนก  สายบุปผา  แจ๎งโครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล๎อมเริ่ม ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยมี
แบบฟอร์มให๎ในการด าเนินการ  

มติที่ประชุม     รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๒๐   

                            
    

                                     

   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                      (นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร)                            (นายนริศ  อัมภรัตน์)            
 ผู๎จด/พิมพ์รายงานการประชุม  รองผู๎อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    ผู๎อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์             
               ผู๎ตรวจรายงานการประชุม          ผู๎รับรองรายงานการประชุม 

 
        


