รายงานการประชุมครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ครั้งที่ 7/2559
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.15 น.
...............................................................
ผู้มาประชุม
- ครู 109 คน
- เข้าร่วมประชุม 106 คน
- ไปราชการ 3 คน
1. นายณัฐพงศ์ พงษ์นาค
2. นายกิตติชัย สุทธิรัตน์
3. นางปัณณาสา ผลพฤกษา
ริ่มประชุมเวลา 15.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ผู้อานวยการน้อมนาพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
3.1.1 คาสั่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 2/2559
ที่ประชุม กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากรแจกคาสั่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ภาคเรียนที่ 2/2559
3.1.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ที่ประชุม กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากรแจกปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2559
3.1.3 งานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- งานแผนกาลังปรับแก้เอกสาร กิจกรรมของทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ เนื่องจากมี
การปรับมาตรฐานของการประกันคุณภาพและนาเสนอผู้อานวยการลงนาม จึงขอชะลอการขอใช้เงิน ประมาณ
1 สัปดาห์ ยกเว้นกิจกรรมเร่งด่วนให้ดาเนินการได้โดยติดต่อที่ห้องแผนงาน
ที่ประชุม งานแผนงานกลังดาเนินการปรับโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานของการประกันคุณภาพและนาเสนอผู้อานวยการลงนามจึงขอชะลอการขอใช้เงิน ประมาณ
1 สัปดาห์ ยกเว้นกิจกรรมเร่งด่วนให้ดาเนินการได้โดยติดต่อที่ห้องแผนงาน
3.1.4 งานติดตามและประเมินผล

- การติดตามการส่งรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของ
ภาคเรียนที่ 1/2559
- ที่ประชุม งานแผนงานติดตามการการส่งรายงานการประเมินโครงการ/
กิจกรรมของภาคเรียนที่ 1/2559
3.1.5งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
- การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ประชุม การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 จะเปลี่ยนวิธีการประเมิน
โดยการเดินดู สัมภาษณ์ ครู นักเรียน ครูต้องศึกษาบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
3.1.6 งานการเงิน (เอกสารดังแนบ)
- การค้างชาระเงินบารุงการศึกษา 1/2559
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จานวน 111 คน
- การชาระเงินบารุงการศึกษา 2/2559 ในวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2559
มีการเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารการรับ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ที่ประชุม แจ้งจานวนนักเรียน ค้างชาระค่าบารุงการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 จานวน 111 คน พร้อมทั้งแจ้งกาหนดวันชาระค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 26 -27
พฤศจิกายน 2559
3.1.7 งานพัสดุและสินทรัพย์
- การตรวจสอบพัสดุประจาปี 2559 ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
กาลังดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทีป่ ระชุม คณะกรรมการตรจสอบพัสดุประจาปี 2559 ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี 2559 ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กาลังดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสานักงานและวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ดาเนินการขอใช้เงินและจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือนธันวาคม 2559)
ทีป่ ระชุม แจ้งการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสานักงานและวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ดาเนินการขอใช้เงินและจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือนธันวาคม 2559)
3.1.8 งานตรวจสอบภายใน
- กาหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
จากหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.17 วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2560
ที่ประชุม หน่วยตรวจสอบภายใน ของ สพม.17 กาหนดวันตรวจสอบภายในโรงเรียน
เบญจมานุสรณ์ คือ วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2560
3.1.9 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- แนะนาครูผู้ทรงคุณค่า 2 ท่าน คือ
1. ครูอรพิน โทบุราณ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
2. ครูผาสุก หั้นเจริญ ครูผู้สอนภาษาไทย

แนะนาครูอัตรา 3 ท่าน คือ
1. ครูจีราวุฒิ ยุติธรรม
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
2. ครูเบญญาภา อังคะหิรัญ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
3. ครูชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร ครูผู้สอนภาษาจีน
ที่ประชุม แนะนาครูผู้ทรงคุณค่า จานวน 2 ท่าน คือ
1. ครูอรพิน โทบุราณ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
2. ครูผาสุก หั้นเจริญ ครูผู้สอนภาษาไทย
แนะนาครูอัตรา 3 ท่าน คือ
1. ครูจีราวุฒิ ยุติธรรม
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
2. ครูเบญญาภา อังคะหิรัญ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
3. ครูชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร ครูผู้สอนภาษาจีน
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ที่ประชุม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ผู้ที่สนใจติดต่องานบุคลากร
3..10 งานพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานวิชาชีพ
- การติดตามแผนพัฒนาตนเองจากการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
ที่ประชุม ติดตามการส่งแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจาปี พ.ศ.2559 โดยส่งแบบบันทึกข้อมูลของผู้รางวัลครูดีเยี่ยม ครูดีเด่น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ที่ห้องงานบุคลากร (ครูอารยา ผลประพฤติ)
ที่ประชุม การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจาปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้รับโควตา ครูดีเยี่ยม จานวน 3 คน ครูดีเด่น จานวน
5 คน ส่งแบบบันทึกข้อมูลของผู้รางวัลครูดีเยี่ยม ครูดีเด่น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องงานบุคลากร
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์เบญจมานุสรณ์ สาหรับครูที่บรรจุใหม่
และครูที่ย้ายมาอยู่ในเบญจมานุสรณ์ ไม่ถึง 5 ปี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ที่ประชุม เป็นกิจกรรมเพื่อครูบรรจุใหม่หรือครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
เบญจมานุสรณ์ไม่เกิน 5 ปี เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนและวิถีวัฒนธรรมของโรงเรียน
- การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) และวัดป่าคลองกุ้ง
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุม การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เปิดรับสมัครวันที่ 10-24 พฤศจิกายน
2559อุปสมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) และวัดป่าคลองกุ้ง
3.1.11งานวิทยฐานะและทะเบียนประวัติ
- การจัดทาทะเบียนบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยขอความร่วมมือ

คุณครูที่ยังไม่มีภาพถ่ายใน ทะเบียนบุคลากรส่งที่งานบุคลากรโดยด่วน
ที่ประชุม งานทะเบียนประวัติบุคลากร กาลังดาเนินการจัดทาทะเบียนบุคลากรของ
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ท่านใดยังไม่มีรูปขอให้ส่งโดยด่วน
3.1.12 งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
– รายชื่อครูที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560
1. ชั้นสายสะพาย (ป.ช.) ได้แก่ ครูปัณณาสา ผลพฤกษา
2. เหรียญจักรพรรดิมาลา ได้แก่ ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์ ,
ครูไพเราะ คณะพูล และครูสัมฤทธิ์ คาแดง
3. ชั้นต่ากว่าสายสะพาย (ท.ช.) ได้แก่ รองฯธิติ สวนแก้ว
และครูกาไล ปราณี
4. ชั้นต่ากว่าสายสะพาย (ต.ช.) ได้แก่ ครูวราพร พุ่มโพธิ์ทอง
และครูจิราพร ธรรมปาน
5. ชั้นต่ากว่าสายสะพาย (ต.ม.) ได้แก่ ครูสุวารี พงษ์ศรี
และครูสาวิณี ฉิมพาลี
ที่ประชุม แจ้งรายชื่อครูที่ขอพระราชทานเครื่องราชพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560
- การรับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2554
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
( นายปวีณ สุวรรณรัตน์ , นางลักษมณ สุทธิรัตน์ , นางนฤมล กงกุล ,นางวลีพรรณ แสนเสนาะ)
ที่ประชุม แจ้งรายชื่อครูรับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
2554 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 17
3.1.13 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 ขออนุมัติโครงการขอเก็บเงินบารุงการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 และขอความเห็นชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ที่ประชุม กาหนดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 ขออนุมัติโครงการขอเก็บเงินบารุงการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 และขอความเห็นชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
3.1.14 งานลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาและการไปราชการ
- การขออนุญาตไปราชการ ขอความร่วมมือให้ครูที่ต้องไปราชการทาบันทึก
ขอไปราชการล่วงหน้า โดยเฉพาะการไปราชการต่างจังหวัด
ที่ประชุม กรณีไปราชการต่างจังหวัด ต้องทาบันทึกขอไปราชการล่วงหน้าเพื่อเจ้าหน้าที่
ทาบันทึกลงโปรแกรมส่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
- การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ ขอความร่วมมือ
ในการบันทึกขอออกนอกสถานศึกษาที่ห้องบุคลากร
ที่ประชุม กรณีครูออกไปนอกสถานศึกษาในเวลาราชการให้เขียนบันทึกออกนอก

สถานศึกษาที่ห้องบุคลากร
- การลาและการมาสาย ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
- สายไม่เกิน 8 ครั้ง/ภาคเรียน
- ลาไม่เกิน 6 ครั้ง/ภาคเรียน
ที่ประชุม ระเบียบการลาและการมาสายของทางราชการ ดังนี้
- สายไม่เกิน 8 ครั้ง/ภาคเรียน
- ลาไม่เกิน 6 ครั้ง/ภาคเรียน
3.2 กลุม่ บริหารทั่วไป
3.2.1 งานอาคารสถานที่
ที่ประชุม กาลังดาเนินการ
-ปรับฝ้าเพดาน อาคาร 6 ชั้น
-ซ่อมแซมบ้านพักครู
-ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (น้า)
3.2.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุม กาลังดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทันต่อการจัดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3.2.3 งานสวัสดิการโรงเรียนน้าดื่มราชาวดี
ที่ประชุม จะดาเนินการเพิ่มเครื่องกรองน้าแก่นักเรียนพร้อมทั้งดาเนินการงาน
สวัสดิการโรงเรียนน้าดื่มราชาวดี
3.3 กลุม่ กิจการนักเรียน
3.3.1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 26 – 27 พ.ย. 59
ที่ประชุม กาหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 26 – 27
พฤศจิกายน 2559
3.3.2 การดูแลพฤติกรรมนักเรียน
ที่ประชุม ฝากครูที่ปรึกษาดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างเคร่งครัด การลงโทษนักเรียน
เรื่องใดๆ ก็ตามห้ามลงโทษด้วยอารมณ์
3.3.3 กิจกรรมหน้าเสาธง
ที่ประชุม ฝากครูที่ปรึกษากากับดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน
3.3.4 การอยู่เวรประจาวัน
ที่ประชุม เวรหน้าประตูโรงเรียน
- ดูแลเครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งระมัดระวังเรื่องการใช้คาพูดในการตักเตือน
นักเรียน
เวรโรงอาหาร
- ดูแลเรื่องการใช้โรงอาหาร ความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารของ
นักเรียน
เวรห้องน้า-ห้องส้วมนักเรียน
- ดูแลเรื่องของการสูบบุหรี่ของนักเรียน

3.3.5 การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
ที่ประชุม การอยู่เวรยามของครูเวรกลางวัน ช่วงนี้ห้องประชาสัมพันธ์อยู่ในช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนผู้ดูแลและยู่ในช่วงปรับปรุง การอยู่เวรยามช่วงกลางวันขอให้ใช้ห้องกิจการนักเรียน ส่วนห้องนอนครู
เวรกลางคืนกาลังดาเนินการ
3.4 กลุม่ บริหารวิชาการ
3.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
เนื่องจากท่านผู้อานวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี มีนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพลาดับที่ 3 ของจังหวัดจันทบุรี
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ดังรายชื่อและกรอบ/ภาระงานตามเอกสารที่แนบ)
ที่ประชุม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา
ของโรงเรียเบญจมานุสรณ์ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
3.4.2 แจ้งหยุดเรียน ระหว่าง 16-18 , 21 พฤศจิกายน 2559
เพื่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตฯ
เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่สอบธรรมศึกษา (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)
ที่ประชุม เนื่องจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 และเป็นสถานที่สอบ
ธรรมศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จึงแจ้งหยุดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว
3.4.3 นโยบายการลดจานวนนักเรียน ติด 0 ร มส มผ
ที่ประชุม ผู้อานวยการมีนโยบาย ถ้าติด ๐ , ร , มส , มผ เกิน 3 ตัวขึ้นไปเรียนซ้าชั้น เพื่อ
ลดปริมาณการติด ๐ , ร , มส และการไม่จบการศึกษาระดับ ม. 3 และ ม.6
3.4.4 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559
ที่ประชุม ขอบคุณครูทกท่านที่ช่วยกันกาหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งจะเริ่ม
ใช้ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นฉบับทดลองใช้มีข้อบกพร่องอย่างไรให้บันทึกไว้เพื่อดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น
3.4.5 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือ (ครูโกเมศ)
ที่ประชุม ครูโกเมศ ชี้แจง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือ
- ศึกษานโยบายตามเอกสารที่แจกให้
- การอบรมเพื่อขอมีวุฒิทางลูกเสือ
3.4.6 การบันทึกแบบบันทึกการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ขอให้ครูที่ปรึกษากาชับนักเรียนที่ได้รับมอบหมายติดตามลงรายละเอียดของ
ข้อมูลให้ครบ และส่งแบบบันทึกทุกวันศุกร์ ขอรับคืนเช้าวันจันทร์ ณ ห้องวิชาการ
ที่ประชุม ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษากาชับนักเรียนส่งแบบบันทึกโดยลงรายละเอียด
ให้ครบส่งทุกวันศุกร์และรับเช้าวันจันทร์ ณ ห้องวิชาการ
3.4.7 การบันทึกรักการอ่าน ส่งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ที่ประชุม งานห้องสมุด แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามการส่งบันทึกรักการอ่าน ส่งภายใน
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียนแต่ละชั่วโมง ให้นักเรียนทาความสะอาดโดยใช้
เวลา 5 นาที
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1การเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพระบรมมหาราชวัง ครูท่านใดมีความประสงค์แจ้งชื่อตามแบบสาราจที่หน้าห้องบริหารงบประมาณ
5.2แจ้งนักเรียนนากระทงมาร่วมทาบุญกับวัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุม รับทราบ
ผู้อานวยการเพิ่มเติม ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สืบเนื่องจากรายงานผลการ
ใช้หลักสูตร ครูยังมีแผนการสอนไม่ครบทุกรายวิชาจึงจาเป็นต้องจัดแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ของครูให้มั่นคง
2.การหยุดการจัดการเรียนการสอน ช่วงวันที่16-18 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งโรงเรียนเป็น
สถานที่จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ครูมาปฏิบัติงานตามปกติ
3.นโยบายลดการติด 0 , ร , มส , มผ เมื่อนักเรียนมาติดต่อขอซ่อมให้ครูดาเนินการให้
นักเรียนสอบซ่อมด้วย
4.ครูที่ปรึกษาเป็นส่วนสาคัญในการช่วยเหลือนักเรียน ฉะนั้นครูที่ปรึกษาควรให้
คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
5.การสร้างกล่องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกรุณา ขจรชีพ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนฤมล กงกุล

(นายศิริพงศ์ พงษ์ดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

