รายงานการประชุมครูครั้งที่ 9/2561
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ำยวันเกิดแก่บุคลำกรที่เกิด
เดือนตุลำคม ดังนี้ นำยสัมฤทธิ์ คำแดง , น.ส.ภำวินี ฟูคณะ , น.ส.พรรณพิศ ทวำเรศ , นำงเกศริน คงศิลป์
นำงชนำธิป กับปรำโน ล น.ส.เฟื่องฟ้ำ ไชยมำก , น.ส.กุลธิดำ ใจยอด , นำยนิยม ผำเพชร , นำงสุภำวดี
รัตนสร้อย
บุคลำกรที่เกิดเดือน พฤศจิกำยน ดังนี้ นำยไพฑูรย์ เนียมละออง , นำงวนิดำ ชีพสมุทร
นำยอัฑฒ์สนันต์ ธรรมคงทอง , นำยนิธิกร พำนทอง , นำยกฤตภำส วงศ์ใหญ่ , น.ส.สุณิชษำ วินิจฉัย
น.ส.ศิริลักษณ์ อยู่สวัสดิ์
2. ผู้อำนวยกำร ขอขอบคุณคณะครูทุกท่ำนในกำรให้กำรต้อนรับกำรมำดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561
3. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ นำยเสนอ นวนกระโทก แนะนำประวัติของตนเอง
ตั้งแต่จบกำรศึกษำและประวัติกำรรับรำชกำร พร้อมทั้งแจ้งจุดเน้นในกำรส่งเสริมศักยภำพของผู้เรียนด้ำน ศิลปะ
ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร
4. กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 กลุ่มงำน ดังนี้
1. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
2. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. เป็นแบบช่วงชั้นหรือแบบเปอร์เซ็นต์
ที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561
ที่ประชุม .. รับรอง..
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 วันที่ 29 ตุลำคม 2561 เปิดเรียนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
งำนวิชำกำรแจกตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับครูและนักเรียน ในตำรำงสอนมีกำรกำหนดชั่วโมง PLC
ในวันอังคำร ให้ครูดำเนินกำรจัดกิจกรรม PLC ตำมวัน เวลำ ที่กำหนดพร้อมทั้งให้ปฏิบัติงำนตำมปฏิทินของ
วิชำกำร
3.1.2 กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561 ในวันที่ 8
พฤศจิกำยน 2561 สพม.17 ขอใช้สถำนที่ของโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ ในกำรเปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 เวลำ 09.00 น.
3.1.3 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ BMS TEST
ส่วนนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5 เรียนตำมปกติ
3.1.4 งำนห้องสมุด ชี้แจงกำรสรุปบันทึกกำรอ่ำนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรต่อไป

3.1.5 วันพุธที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดติววิชำ
ภำษำอังกฤษ
แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (ช่วงเช้ำ = ม.3 ช่วงบ่ำย = ม.6)
3.1.6 นักศึกษำฝึกประสบกำรวิชำชีพครู จัดกิจกรรมออกกำลังกำยสำหรับนักเรียน โดยจะ
จัดในคำบที่ 1 ของวันพฤหัสบดี
ที่ประชุม รับทรำบ
3.2 กลุม่ บริหารงานงบประมาณ
3.2.1 กำรจัดเก็บเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2561
งำนกำรเงิน แจ้งจำนวนเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวน 2,100.-บำท นักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ค่ำบำรุงกำรศึกษำ จำนวน 2,400.-บำท
กำรขอใช้เงินตำมโครงกำร/กิจกรรม ขณะนี้โครงกำร/กิจกรรมภำคเรียนที่ 2/2561
ได้รับกำรอนุมัติเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ส่งรำยงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่ดำเนินกำรเสร็จแล้ว ส่งภำยในเดือน
พฤศจิกำยน 2561
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรตำมสำยงำนให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนใหม่ดำเนินกำรขอ
ใช้เงินตำมโครงกำร/กิจกรรมได้ตำมปกติ
ที่ประชุม รับทรำบ
3.3 กลุม่ บริหารงานบุคคล
3.3.1 กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยระบบ PS-School
ครูสำมำรถลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยระบบ PS-School ได้ในวันจันทร์ที่ 12
พฤศจิกำยน 2561 สำมำรถลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรได้ไม่เกิน 08.15 น. และลงเวลำกลับ เวลำ 16.30 น.
3.3.2 ชี้แจงระเบียบกำรปฏิบัติ
-กำรตรวจเครื่องแต่งกำย ตรวจทุกวันพฤหัสบดีสัปดำห์แรกของเดือน โดยครูที่
ปรึกษำและงำนกิจกำรนักเรียนตรวจร่วมกัน ถ้ำนักเรียนไม่ตัดผมตำมที่กำหนดจะดำเนินกำรตัดให้ทันที นักเรียน
ม.ต้น ตัดผมเกรียน นักเรียน ม.ปลำย รองหวีเบอร์ 1
-กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติของนักเรียน ถ้ำนักเรียนคนใดไม่เข้ำแถวจะมีกำรตัด
คะแนนโดยครูที่ปรึกษำเป็นผู้เช็คชื่อนักเรียนและส่งกิจกำรนักเรียนเพื่อดำเนินกำรต่อไป
-กรณีนักเรียน “ลำ” ให้แจ้งครูที่ปรึกษำเพื่อจะได้เข้ำไปแก้ข้อมูลในระบบ
PS-School เพื่อที่นักเรียนจะไม่ถูกหักคะแนน
-ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ แจ้งกำรโฮมรูมนักเรียนของครูที่ปรึกษำ ให้
ดำเนินกำรโฮมรูมบริเวณหน้ำเสำธง
-กรณีนักเรียนมำโรงเรียนในวันหยุดรำชกำร ให้นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียนหรือชุด
พละศึกษำของโรงเรียนเท่ำนั้น
ที่ประชุม รับทรำบ
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
3.4.1 นำยศักดิ์ระพี นกน้อย รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์กลุ่มบริหำร
งำนทั่วไป แนะนำประวัติตนเองตั้งแต่จบกำรศึกษำและประวัติกำรรับรำชกำร
3.4.2 เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งมีผลกระทบต่อ
โครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด ผู้รับผิดชอบคนใหม่สำมำรถดำเนินกำรขอใช้เงินได้ตำมโครงกำร
ทีป่ ระชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลำ 16.30 น.
บันทึกกำรประชุม กรุณำ
(นำงสำวกรุณำ ขจรชีพ)
ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวณัฎฐิญำ สุขเสงี่ยม)
(นำยเสนอ นวนกระโทก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์

