
รายงานการประชุมครูครั้งที่ 6/2562 
  วันพฤหัสบดทีี่  26  กันยายน  2562 

ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2)  เวลา 15.00  น. 
................................................................................ 

ผู้มาประชุม 
              ครู   93  คน 
               เข้าประชุม  90  คน 
               ขาดประชุม  1   คน 
               1.นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์ 
               ไปราชการ  2  คน 
               1. นางสุดาพร สุวรรณวิจิตร 
               2. นางสาวพลอยสวย  แซ่เจียม 
เริ่มประชุม  เวลา  15.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากร 
ที่เกิดเดือน กันยายน ดังนี้  
                        นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ , นางสาวพรนิภา  อภิบาลศรี , นายอโนชา  สินธุนาคิน , นางสาว 
อริศษรา  อุ่มสิน 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ขอขอบคุณครูทุกท่านในการร่วมมือจัดกิจกรรมทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา  
12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

4. การเปลี่ยนแปลงประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี แทน 
ผอ.ศิริพงศ์  พงษ์ดี ซึ่งเกษียณอายุราชการ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี คือ นายเสนอ  นวนกระโทก  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
มติที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562   เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  
2562 ครูทุกท่านสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง  https://www.bms.ac.th/ 
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562    
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          3.1.1   แจ้งก าหนดการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดังนี้  
                                   วันที่ 3 ตุลาคม 2562  ครูประจ าวิชาส่ง File Bookmark T1_62 กับประธานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
                                   วันที่ 4 ตุลาคม 2562  กับประธานกลุ่มสาระฯส่ง File Bookmark T1_62 แก่งาน
วิชาการ 
                                   วันที่ 10 ตุลาคม 2562   ประกาศผลการสอบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  งาน
ทะเบียนวัดผลแจกผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลและแบบแจ้งนักเรียนติด 0 , ร , มส. แยกตามรายวิชา 
                                  วันที่ 28 ตุลาคม 2562  ครูลงชื่อปฏิบัติงานวันแรก/ประชุมโรงเรียน   
                                  วันที่ 29 ตุลาคม 2562   นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
                                  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นักเรียนลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนของภาคเรียนที่  
1/2562   



 
                                 วนัที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
                               *** ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
มติที่ประชุม    ทราบ 
       3.1.2  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 50 คน เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้มรศตวรรษที่ 21 บนระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมร าไพพรรณี ศูนย์วิทยพัฒนา   
มสธ.จันทบุรี 
 มติที่ประชุม      ทราบ 
        3.1.3  งานลูกเสือโรงเรียน 
                                   -แจ้งก าหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่  26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้
นายธนากร  งามเสงี่ยม น าลูกเสือ ชั้น ม.2/4 เข้าร่วมงานชุมนุม 
มติที่ประชุม      ทราบ 
        3.1.4 งานห้องสมุด 
                                   - ส่งบันทึกการอ่านแต่ละห้องเรียน 
                                   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมบรรณรักษ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ  
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
มติที่ประชุม      ทราบ 

3.2  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
        3.2.1 งานนโยบายและแผน  
                                  - แจ้งให้ครูเตรียมเขียนโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2563  
                                  - การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระหว่างวันที่ 18-19  พฤศจิกายน 2562 
                                  - การส่งรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  
มติที่ประชุม      ทราบ 

3.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.3.1 งานบุคลากร 

                  3.3.1.1 การลงเวลาปฏบิัติหน้าที่ราชการช่วงนักเรียนปิดภาคเรียนให้ลงเวลาได้
เกิน 09.00 น. 
มติที่ประชุม      ทราบ 
          3.3.1.2 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ก าหนดจัดในวันที่ 27 กันยายน 2562  
เวลา 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
มติที่ประชุม      ทราบ 
           3.3.2  งานกิจการนักเรียน 
          3.3.2.1  การส่งเอกสาร 
                                          - บันทึกโฮมรูม 
                                          - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
                                          - บันทึกตรวจการเข้าแถวของนักเรียน 
                                          สามารถส่งได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
 
 



 
          3.3.2.2 การเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 ณ 
วัดคมบาง มีนักเรียน เข้าค่ายจ านวน 33 คน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                    3.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

       3.4.1 การแจ้งซ่อม-บ ารุง (ตามเอกสารที่แจกให้) คุณครูสามารถส่งแบบขอแจ้งซ่อม-บ ารุง 
เพ่ิมเติมได้ที่ ครูโกเมศ ศรีประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
มติที่ประชุม      ทราบ 

       3.4.2 การจองห้องประชุม ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ห้องประชุมประสานงานกับผู้ดูแลห้อง 
ประชุมด้วยว่าในการจัดกิจกรรมนั้นต้องการใช้อุปกรณ์ใดบ้าง 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                               งานอาคารสถานที่ 
                                -ด าเนินการออกแบบทางเดิน ( Coverway )  จากอาคารผ้าป่าไปยังโรงอาหาร  
จะด าเนินการช่วงปิดภาคเรียน 
                                -การสร้างห้องเก็บสมุด / ชุดพละศึกษา ของโรงเรียน จะด าเนินการช่วงปิดภาคเรียน 
                                -การจัดท าโรงแยกขยะขณะนี้อยู่ในช่วงของการจัดท าประมาณการราคา      
มติที่ประชุม      ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                             - 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
                       - 
เลิกประชุม  เวลา   16.38  น. 
บันทึกการประชุม      กรุณา 
               (นางสาวกรุณา  ขจรชีพ) 

                                
ตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม) 
 
 
                                                                     (นายเสนอ  นวนกระโทก) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 


