
รายงานการประชุมครูวาระพเิศษ 
  วันองัคารที่  8  ตุลาคม  2562 

ณ หองโสตฯ (อาคาร 2)  เวลา 09.00  น. 
................................................................................ 

ผูมาประชุม 
              ครู   92  คน 
               เขาประชุม  89  คน 
               ขาดประชุม  3  คน 
                1. น.ส.ปรางคศรี  สุกขากรณ 
                2. นางสธุาลักษณ  สิรธัญญภรณ 
                3. นายสิทธิกร  แสงเดือน 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ มอบของขวัญเนื่องในวันคลายวันเกิดแกบุคลากร 
ที่เกิดเดือน ตุลาคม ดังนี้ รองฯณัฏฐิญา  สุขเสงี่ยม , นายสุรพล  ประทุมยศ , นายสัมฤทธิ์  คําแดง , นางเกศริน  
คงศิลป , น.ส.พรรณพิศ  ทวาเรศ , นางชนาธิป  กับปราโน , น.ส.เฟองฟา  ไชยมาก , น.ส.กุลธิดา  ใจยอด , นาย
นิยม  ผาเพชร , นางสุภาวดี  รัตนสรอย 

2. แนะนําบุคลากร 
- นางฉวีรัตน  บํารุงศิลป  ยายกลับมาปฏิบัติหนาที่หนวยงานเดิม 
- น.ส.ปรีชญา  ริมราง  นักศึกษาทุน/พัฒนาทองถิ่น เอกภาษาอังกฤษ 
- นายสิทธิกร  แสงเดือน นักศึกษาทุน/พัฒนาทองถ่ิน เอกพลศกึษา 

3. ผูอํานวยการเนนย้ําเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีเวรยามชวงปดภาคเรียน     
มติที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
                        โรงเรยีนเบญจมานุสรณ จัดทํารายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562   เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 
2562 ครูทุกทานสามารถดูรายละเอียดผานทาง  https://www.bms.ac.th/ 
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562    
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

3.1  กลุมบริหารงานวิชาการ 
           - การเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร  ระหวางวันที่  3 – 13 ตุลาคม 2562  ณ  
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 
                           -ประกาศผลการเรียน ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 วิชาการ
จะแจกผลการเรียนใหนักเรียนเปนรายบุคคล 
                           -ลงทะเบียนสอบแกตัว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
                           -ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2562 รายวิชาแนะแนว ชั้น ม.1/2 – ม.1/8 ครูท่ีปรกึษาจะเปน
ผูรับผิดชอบการสอนวิชาแนะแนว 
                           -การกําหนดภาระงานแกบุคลากรเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เอกสาร 
ที่ครูตองเตรียม มีดังนี้ 
                            1.แผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1/2562 
                            2.แผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2/2562 (พรอมบันทึกขออนุญาตใชแผนฯ) 
                            3.วิจัยชั้นเรียน 
                            4.สื่อการสอน         
 



 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                  3.2กลุมบริหารงานบุคคล 

                         -ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 เปนวันปยมหาราช กลุมสาระการเรียนรูที่เขารวมพิธีวางพวงมา

มา คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

มติที่ประชุม      ทราบ 
    

3.3  กลุมบริหารงานทั่วไป 
      1.ทบทวนรายชื่อครูที่รับผิดชอบการจองหองประชุมออนไลน 
        -กลุมสาระสังคมศกึษา   =  น.ส.จิราพร  ธรรมปาน    
        -กลุมสาระศิลปะ         =  นายสีขริน  โชติวรรณ    
        -กลุมสาระวิทยาศาสตร   =  น.ส.นรีรัตน  เทศกาล    
        -กลุมสาระภาษาไทย  =  น.ส.ปรางคศรี  สุกขากรณ  
        -กลุมสาระภาษาตางประเทศ   =  น.ส.สุวารี  พงษศรี 
        -กลุมสาระคณิตศาสตร   =  น.ส.สุณิชษา  วินิจฉัย  

                             -กลุมสาระสุขศึกษาและพลศกึษา = น.ส.ภาวินี  ฟูคณะ 

        -กลุมบรหิารงานวิชาการ    = น.ส.กนกรัตน จําเนียรสุข 
        -กิจการนักเรียน   =   น.ส.กุลธิดา  ใจยอด 
        -กลุมบรหิารงานงบประมาณ   = น.ส.เฟองฟา  ไชยมาก 
        -กลุมบรหิารงานทั่วไป  =  น.ส.นงศมน  กําเนิดเกาะ 
        -หองสมุด     = นางกฤติกา  ศรีประมาณ 
        -แนะแนว     = น.ส.วรรณอุไร  ทําอินราช 
        -กลุมบรหิารงานบุคคล  = น.ส.อารยา  ผลประพฤติ     
   *** การจองหองประชุม ขอใหจองลวงหนากอน 3 วัน  ถามีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

การจัดกิจกรรมขอใหเขาไปยกเลิกในระบบและแจงผูที่เก่ียวของทราบดวย 
มติที่ประชุม      ทราบ 
     2. การพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียน ขณะนี้กําลังดําเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมขอมูลใหเปน 
ปจจุบัน โดยการนาํผลงานดีเดนดานตางๆ ของแตละกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใหเกิดความสมบูรณย่ิงข้ึน 
มติที่ประชุม      ทราบ 

4. การบริการจัดการขยะภายในโรงเรียน ตองขอบคุณครูทุกทาน , ครแูมสี , ประธานส ี,  
กิจกรรม PLC , นักเรียน ที่รวมกันดําเนินการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนสําเร็จลลุวงตามวัตถุประสงค 
ที่ตั้งไว 
มติที่ประชุม      ทราบ 
       งานประกันคณุภาพ        
                          -การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประเมินระดับสถานศึกษา ไมมีการ “รบัรอง” หรือ  
“ไมรบัรอง” สถานศึกษา แตเปนการประเมินเพื่อพัฒนา 
                           แนวทางการประเมินโดยการพิจารณา 3 ดาน ดังนี้ 
                           1. ดานคณุภาพของผูเรียน พิจารณาในประเด็น 
                              1.1 ความเหมาะสม 
                              1.2 ความเชื่อถือได 
                              1.3 ประสิทธิผลดานผูเรียน  
 



 
 
                        2. ดานกระบวนการบริหารจัดการ  
                           2.1 ความเปนธรรม 
                           2.2 ความเชื่อถือได 
                           2.3 ประสิทธิผลดานบริหารจัดการ 
                       3. ดานการจัดการเรยีนการสอน  
                           3.1 ความเปนธรรม 
                           3.2 ความเชื่อถือได 
                           3.3 ประสิทธิผลดานการจัดการเรียนการสอน 
                      สวนที่ 2 การประเมินความโดดเดน  มีดังนี ้
                            1. ความสามรถดานวิชาการควบคูคุณธรรม 
                            2. ความสามารถในการใชภาษาและการสื่อสาร 
                            3. ความสามารถเฉพาะทางท่ีสําคัญ 
                            4. การบริหารจัดการศึกษา 
                            5. อ่ืนๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเปนเอกลักษณ 
มตทิี่ประชุม      ทราบ 
   งานแผนงาน 
                       -นายสมศักดิ์  วงษจํารัส  หัวหนางานนโยบายและแผน แจงการสงรายงานผลการดําเนนิงาน
ตารมโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ถาโครงการ/กิจกรรมใด ไมไดดําเนินการ ใหบันทึก
ขอความชี้แจงเหตุผลดวย 
มตทิี่ประชุม      ทราบ 
                      - การสงโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2563  สงในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
มตทิี่ประชุม      ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                             - 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
                       1.วันที่ 9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชํานาญสามัคคี จ.ระยอง มาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
เบญจมานุสรณ 
                       2. วันที่ 24 ตุลาคม 2562   ครูลงชื่อปฏิบัติงานวันแรก 
มตทิี่ประชุม      ทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา   11.07  น. 
บันทึกการประชุม      กรุณา 
                  (นางสาวกรุณา  ขจรชพี) 

                                
ตรวจบันทึกการประชมุ 
                  (นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม) 
 
 
                                                                     (นายเสนอ  นวนกระโทก) 
                                                             ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมานสุรณ 



 


