รายงานการประชุมครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ครั้งที่ 8/2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.15 น.
...............................................................
ผู้มาประชุม
- ครู 109 คน
- เข้าร่วมประชุม 102 คน
- ไปราชการ 1 คน
1. นายสุรินทร์ สุรรัตนากร
-ขาดประชุม 6 คน
1. นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ
2. นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
3. นางสาวเพ็ญนิภา บุญไทย
4. นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ์
5. นางสาวสุนันทา รอดโต
6. นายพงษ์เทพ ไทยกูล
เริ่มประชุม เวลา 5.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.ผู้อานวยการประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี
พ.ศ. 2559 เพื่อให้ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรติครูที่เป็น
แบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559
.. รับรอง..
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ
3.1.1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับเขต)
(ตามเอกสารที่แนบ)
ที่ประชุม สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีน ครั้งที่ 66 (ระดับเขตพื้นที่)
ผลการแข่งขันดังเอกสารที่แนบ
3.1.2 การสอบซ่อมครั้งพิเศษ
ที่ประชุม กาหนดการสอบซ่อมครั้งพิเศษตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – 30 มกราคม
2560
3.1.3 การสอบกลางภาค
ที่ประชุม งานวิชาการแจ้งไม่มีการสอบกลางภาคตามตารางเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมจานวนหลายกิจกรรม จึงให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบเก็บคะแนนเอง
3.1.4 การให้ เวลาเรียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหั ตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
ที่ประชุม ขอความร่วมมือจากครูประจาวิชาให้เวลาเรียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่นักรียน

3.1.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ที่ประชุม คาบที่ 8-9 ของวันพุธ และ วันศุกร์ สาหรับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานที่กาหนด ส่วนการติว O-Net นักเรียน ม.3 วิชาการกาหนดตารางติวให้แล้ว
3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
3.2.1 การดาเนินกิจกรรมตามโครงการประจาปีงบประมาณ 2560
ที่ประชุม ขณะนี้โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2560 ได้รับการอนุมัติแล้ว
ให้ดาเนินการขอใช้เงินได้
3.2.2 งานการเงิน (เอกสารดังแนบ)
- การค้างชาระเงินบารุงการศึกษา 1/2559
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จานวน 105 คน
- การค้างชาระเงินบารุงการศึกษา 2/2559
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จานวน 474 คน
ที่ประชุม แจ้งยอกนักเรียนค้างชาระเงินบารุงการศึกษา ดังนี้
- การค้างชาระเงินบารุงการศึกษา 1/2559
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จานวน 105 คน
- การค้างชาระเงินบารุงการศึกษา 2/2559
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จานวน 474 คน
3.2.3 งานพัสดุและสินทรัพย์
- เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสานักงานและวัสดุฝึก สอน สอบ ให้ดาเนินการ
ขอใช้เงินและจัดซื้อ จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือนธันวาคม 2559)
ที่ประชุม แจ้งการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสานักงานและวัสดุฝึก สอน สอบ ให้
ดาเนินการขอใช้เงินและจัดซื้อ จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือนธันวาคม 2559)
3.2.4 การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจาปีการศึกษา
2558 สาหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.moe.go.th และ
www.skp.moe.go.th
ที่ประชุม ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา และด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย สามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ลได้ ที่
www.moe.go.th และ www.skp.moe.go.th
3.2.5 โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 11
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรตลอดจนให้บุคคลและหน่วยงานยึดถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตน รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
ที่ประชุม ประชาสัมพันธ์ 5 โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิต
วิญญาณครู” ครั้งที่ 11 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรตลอดจนให้บุคคลและ
หน่วยงานยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตน รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์
3.2.6 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นขอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2560 และโครงการเก็บเงินบารุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2560
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ขอบแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2560 และโครงการเก็บเงินบารุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 แล้วจากการประชุมเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2559

3.2.7 ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ของสานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจ
พอเพียงกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ที่ประชุม ขอเชิญชวนครูที่มมีจิตศรัทธาร่วมทาบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ของสานัก
ส่งเสริมกิจการการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา
3.2.8 ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อความ (SMS) กด 9 แสดงความอาลัยและราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยส่ง SMS
กด 9 ไปยังหมายเลข 4567999 ทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่ประชุม ประชาสัมพันธ์การส่งข้อความ (SMS) กด 9 แสดงความอาลัยและราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยส่ง SMS
กด 9 ไปยังหมายเลข 4567999 ทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3.2.9 การระงับยับยั้งข้อความหรือเนื้อที่ไม่บังควรที่อาจมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคม
ช่องทางต่างๆ โดยมีแนวปฏิบั ติสาหรับ ประชาชน ได้แก่ ไม่ไลน์ ไม่แชร์ ไม่คอมเม้นต์ ไม่เซป ฯลฯ ให้ นักเรียน
ผู้ปกครองรับทราบ
ที่ประชุม ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครองในการระมัดระวังการ ไลน์ แชร์
คอมเมนต์ เซป ข้อความที่ไม่เหมาะสม
3.2.10 การจัดงานปีใหม่ (ครู) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ที่ประชุม กาหนดจัดกิจกรรมปีใหม่ (ครู) ในวันที่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยแต่ละ
กลุ่มสาระฯนามาอาหารมากลุ่มสาระญละ 1 อย่าง ทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณกลุ่มสาระฯ ละ 3,000.-บาท
3.3 กลุ่มบริหารทั่วไป
3.3.1 งานอาคารสถานที่
- ซ่อมแซมบ้านพักครู
ที่ประชุม ดาเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน
ที่ประชุม การปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนใกล้จะเสร็จแล้ว มีการเปลี่ยนเปลี่ยนชักโครก
ระบบน้า ก๊อกน้า ส่วนการเทพื้นโรงจอดรถและหน้าอาคารสนุกเกอร์ กาลังดาเนินการ
- ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนเวรครูชาย
ที่ประชุม ดาเนินการใกล้เสร็จแล้ว ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องนอนครูเวร
ชาย ห้องครูเวรหญิง
- ปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารราชาวดี
ที่ประชุม กาลังดาเนินการ
- การเตรี ย มการต้ อ นรั บ การเข้ า พั ก ของครู แ ละนั ก เรี ย นในการแข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
ที่ประชุม ครูโกเมศ แจ้งรายชื่ออาคารและจานวนห้องที่เตรียมต้อนรับการเข้าพักของครู
และนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค ดังนี้
- อาคารราชาวดี ห้อง 522 523 524 525 533 534 545 546
541 542 543 544 545
- อาคาร 18ล/30 ห้อง 621 622 623 624 625 626 627 628
- อาคารศิลปะ ห้อง 611 612 613 614
- ห้องบริหารทั่วไป เป็นกองอานวยการ
3.3.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุม กาลังเร่งดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม
และแล้วเสร็จทันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค

3.3.3 งานสวัสดิการโรงเรียนน้าดื่มราชาวดี
- ตั้งจัดน้าดื่มในจุดที่ชารุดไป
ที่ประชุม ดาเนินการติดตั้งจุดน้าดื่มบริเวณหน้าโรงอาหาร และบริเวณหัวตึกอาคาร
ปาริชาติ
3.4 กลุ่มกิจการนักเรียน
3.4.1 การจัดอบรมจัดดอกไม้จันทน์ วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559
ที่ป ระชุม การจั ดอบรมจัดดอกไม้จันทน์ วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 เป็นการอบรม
ต่อเนื่องวิทยากรเป็นศิษย์เก่า
3.4.2 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2559)เดือนธันวาคม 2559–วันที่ 31 มกราคม 2560
ที่ประชุม โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นโครงการต่อเนื่องจากภาค
เรียนที่ 1/2559)เดือนธันวาคม 2559–วันที่ 31 มกราคม 2560
3.4.3 การอบรมอาสาจราจร วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2559
ที่ประชุม กาหนดการอบรมอาสาจราจร วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
3.4.4 การจัดงานปีใหม่ (นักเรียน) วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ที่ประชุม กาหนดการจัดงานปีใหม่ (นักเรียน) วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้
-ช่วงเช้า ทาบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระ จานวน 27 รูป แบง 3 สายๆ ละ
9 รูป
-หลังจากตักบาตร บริเวณหน้าเสาธง มอบเข็มสภานักเรียน จับของขวัญ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น , ม.ปลาย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดงานทาบญคล้ายวันกาเนิดโรงเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 พรั้อมทั้งจัด
ทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000.-บาท
5.2 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
-โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็นสถานที่จัดแข่งขัน ทัศนศิลป์ ดนตรี-ดนตรีสากล นาฎศิลป์
จานวน 48 เวที พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อครูที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันนอกสถานศึกษา
5.3 สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จะจัดประชุมใหญ่มีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมปะชุม
5 คน ครูท่านในสนใจขอรายละเอียดที่ครูโกเมศ ศรีประมาณ
5.3 ครูท่านใดสนใจเป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
ขอรายละเอียดที่ครูโกเมศ ศรีประมาณ
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.46 น.

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกรุณา ขจรชีพ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนฤมล กงกุล

(นายศิริพงศ์ พงษ์ดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

