
รายงานการประชุมครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
คร้ังท่ี 7/2562 

วนัจนัทร์ท่ี  28  ตุลาคม  2562 
ณ หอ้งโสตทศันศึกษา  อาคาร 2 เวลา 09.30 น. 

............................................................... 
ผูม้าประชุม 
  ขา้ราชการ  95    คน 
  เขา้ประชุม   92   คน 
           ขาดประชุม   2     คน 
           1.นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร 
           2.นางสาวอทิตยา  ขาวคม 
           ไปราชการ  1  คน 

1.นายธนากร  งามเสง่ียม 
เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.แนะน าบุคลากร 

   ผูอ้  านวยการกล่าวยนิดีตอ้นรับบุคลากรท่ียา้ยกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ หน่วยงานเดิมและ 

บุคลากรบรรจุใหม่และโอนยา้ย  ดงัน้ี  

                         1.นางฉวีรัตน์  บ ารุงศิลป์  ยา้ยกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ หน่วยงานเดิม 

                         2.นางลลิตา  สมศรี   เอกสังคมศึกษา ยา้ยมาจากโรงเรียนโป่งน ้าร้อนวิทยาคม 

                         3.นายจกัรฒพงษ ์ วงษม์าศจนัทร์  เอกคอมพิวเตอร์  ยา้ยมาจากโรงเรียนบา้นบ่อไฟไหม ้

                         4.นายสิทธิกร  แสงเดือน   เอกพลศึกษา  บรรจุและแต่งตั้งโครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

                          5.นางสาวปรีชญา  ริมราง  เอกภาษาองักฤษ บรรจุและแต่งตั้งโครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

 มติท่ีประชุม    ทราบ 

                     2.การเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 21 เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม – 1  พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จงัหวดัชลบุรี  

มอบหมายใหน้ายธนากร  งมเสง่ียม  น าลูกเสือ ชั้น ม.2/4 เขา้ร่วมงานชุมนุมดงักล่าว 

มติท่ีประชุม    ทราบ 

                    3.การซกัซอ้มการประเมินใหก้บัสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี  ในวนัท่ี  13 

พฤศจิกายน 2562 จากคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก สพม.17 

มติท่ีประชุม    ทราบ 

                   4.การเตรียมความพร้อมของครูก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมไดแ้ก่ 



                     - แผนการจดัการเรียนรู้ 

                     - ส่ือ 

                     - การวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล      

                     - การดูแลห้องเรียน (ห้องโฮมรูม) 

มติท่ีประชุม    ทราบ 

                   5.การปฏิบติัหนา้ท่ีเวรประจ าวนัของครู 

                     - เวรหนา้ประตูโรงเรียน 

                     - เวรโรงอาหาร 

                     - เวรหอ้งน ้า-ห้องส้วมนกัเรียน  

                     - การเขา้แถวเคารพธงชาติ 

มติท่ีประชุม    ทราบ 

                   6.การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวิชาการเน่ืองในงานศิลปหัตถกรรม 

ระดบัภาค คร้ังท่ี 69 ณ จงัหวดัสมุทรปราการ 

มติท่ีประชุม    ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม    ทราบ         .. รับรอง.. 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

          3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

               1. การปฏิบติังานตามปฏิทินวิชาการ 

               2. การเปิดภาคเรียนท่ี  2/2562  

                 - คาบ 1-2 นกัเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

                 - คาบ 3 เรียนตามปกติ    

              3.การลงทะเบียนสอบซ่อม ในวนัท่ี  31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

                - วนัท่ี  31 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียน คาบ 1 

                -วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียน คาบ 8-9 

               หมายเหต ุ นกัเรียนลงทะเบียนซ่อมเฉพาะท่ีติดในภาคเรียนท่ี  1/2562 เท่านั้น 

             4.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ใหค้รูทุกท่านก าหนดช่ือกิจกรรมของครูและใหน้กัเรียนเลือกเขา้

ร่วมกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ 

 



              5.คาบกิจกรรมเสริมความรู้ ครูประจ าวิจา ครูท่ีปรึกษา อาจนดัหมายนกัเรียนให้มาเรียนเสริม หรือ

อาจใหน้กัเรียนมาท าการบา้นหรือท างานอ่ืน ๆ 

              6.การติว โอเน็ต  นกัเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 งานวิชาการจะด าเนินการจดัท าก าหนด วนั เวลา ห้อง 

ใหน้กัเรียน 

              7.กรณีท่ีนกัเรียนไม่ผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนก าหนดกิจกรรมให้นกัเรียนแกไ้ข

ในภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 3 กิจกรรม ดงัน้ี โดยใช ้คาบ 8-9 ของวนัศุกร์  จ านวน 3 สัปดาห์ โดยจะตอ้ง

ผา่นทั้ง 3 กิจกรรม 

สัปดาห์ท่ีเปิดใหแ้กไ้ข ช่ือฐานกิจกรรม 

1 กีฬาสู่อาชีพ 

2 วงดนตรีลูกทุ่งเบญจมา 

3 หอ้งนิทรรศเ์บญจมา 

    

มติท่ีประชุม    ทราบ          

                  งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

                   1.กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนท่ี 2/2562 ใชชุ้มนุมเดิม (หา้มนกัเรียนเปล่ียนชุมนุม) 

                   2.ทศันศึกษา จะจดัใหเ้ฉพาะนกัเรียน ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 

                      -วนัท่ี  14  ธนัวาคม 2562  นกัเรียน ชั้น ม.3 

                      -วนัท่ี  15  ธนัวาคม 2562  นกัเรียน ชั้น ม.6 

                   3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปัญหาท่ีพบคือการเขียนบนัทึกการท ากิจกรรมกบั

รูปภาพไม่สัมพนัธ์กนั ขอให้ครูท่ีปรึกษาเนน้ย  ้านกัเรียน ถา้นกัเรียนไปท ากิจกรรมท่ีวดัตอ้งมีการประทบัตรา

ของวดัดว้ย 

มติท่ีประชุม    ทราบ          

                   งานลูกเสือ 

                   -วนัท่ี  31 ตุลาคม 2562 เปิดประชุมกอง    

                   -วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ซักซ้อมพธิีถวายราชสดุด ี

                   -วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ถวายราชสดุดี 

                   -วนัท่ี 17-18  มกราคม 2563 ทดสอบวิชาลูกเสือ ม.3 

                   -วนัท่ี 25-26 มกราคม 2563 ทดสอบวิชาลูกเสือ ม.2 

                   -วนัท่ี 31 มกราคม 2563  ทดสอบวิชาลูกเสือ ม.1 

มติท่ีประชุม    ทราบ          



 

                   การสอบธรรมศึกษา 

                    -วนัท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2562  อบรมธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก  สถานท่ีอบรม คือ 

หอ้งโสตฯ  อาคาร 2 , หอประชุม และ หอ้งโสตฯ ชั้น 6 

                    -วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก โดยใชอ้าคาร 2 จ านวน 

14  หอ้ง  นกัเรียนท่ีสอบ  จ านวน  471  คน 

มติท่ีประชุม    ทราบ       

              3.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

                    1.การจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562  

                       -ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 แจกเอกสารครูท่ีปรึกษาเพื่อน าไปใหน้กัเรียนลงลาย 

มือช่ือ เงินจ านวนน้ีนกัเรียนสามารถน าไปซ้ืออุปกรณ์การเรียนและชุดพลศึกษาได ้เม่ือนักเรียนลงลายมือช่ือ

ครบแล้วครูท่ีปรึกษาน าส่งเอกสารคืนท่ี กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2562 

                       - ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2562 จะมีร้านค้ามาจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้นได้รับ  210.-บาท   ม.ปลาย  ได้รับ  230.-บาท 

                    2.การตัดสูทของบุคลากร จะได้รับสูทในวันท่ี  8 พฤศจิกายน  2562 และจะใส่พร้อมกนัในวันท่ี 

18-19 พฤศจิกายน 2562 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                               งานแผนงาน 
                               1.ส่งโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2563 
                               2.ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการ ปีงบประมาณ 2562 
(ภาคเรียนท่ี 2/2561 และ ภาคเรียนท่ี 1/2562) 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                                งานประกนัคุณภาพ 
                                 -หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ แจง้การส่งตวัอยา่งการติดตามการเตรียมความพร้อมและการ
ซกัซอ้มการประกนัคุณภาพภายนอกรอบส่ี เพื่อเป็นการเตรียมเอกสาร/หลกัฐาน/ร่องรอยเพื่อรองรับการประเมิน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                    3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                         1.การประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ตาม ว.21/2560  มีการประเมิน  13  ตวัช้ีวดั ประเมินรายปี  จ านวน 
5 ปี  โดยประเมินแยกเป็นรายปีการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาใหแ้นบเอกสารหลกัฐานรายตวัช้ีวดัยืน่ไดร้อบปีละ 1 
คร้ัง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



 
                         2.การบนัทึกขอ้มูลบุคลากรทางการศึกษา ผา่นเวบ็ไซต ์edc.moe.go.th โดยใหบุ้คลากรเขา้ไปบนัทึก
ขอ้มูลทะเบียนประวติัของตนเอง เร่ิมบนัทึกไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                           งานกิจการนกัเรียน 
                            1.ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ในวนัท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2562 
                            2.ตรวจทรงผมนกัเรียน วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
                            3.วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  นกัเรียนรับเกียรติบตัรความดี  คาบท่ี 1 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                    3.4 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
                        1.การปรับปรุงเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ในภาพรวมด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะเหลือในส่วนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมอบหมายให ้ICT  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้ไปเพิ่มขอ้มูลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ตนเองใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น   
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                         2.ติดตามการส่งขอ้มูลของกลุ่มสาระฯเพื่อน าไปจดัท าป้ายไวนิลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                         3.กิจกรรมประกวดค าขวญัรณรงครั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม 1 ค าขวญั 1 ห้องเรียน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                         4.การขบัเคล่ือนบริหารจดัการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา BMS-4-Clean โดยการเสริมสร้างความรู้
การจดัการขยะมูลฝอย (K:Knowledge) แก่นกัเรียน  ดงัน้ี 
                          -วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 นกัเรียน ชั้น ม.6 
                          -วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  นกัเรียน ชั้น ม.5 
                          -วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  นกัเรียน ชั้น ม.4 
                          -วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562  นกัเรียน ชั้น ม.3 
                          -วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562  นกัเรียน ชั้น ม.2 
                          -วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562  นกัเรียน ชั้น ม.1 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                         5.ส่งแบบรายงานการลดใชก้ระดาษตามนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอย BMS-4-Clean ภาค
เรียนท่ี 1 ภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562   
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
                            - 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
                       1.การประเมินระบบควบคุมภายใน จากการประเมินพบวา่ มีความเส่ียง ดงัน้ี 
                          -ดา้นงานวิชาการ มีความเส่ียงดา้นผลสัมฤทธ์ิ O-NET ม.3 และ ม.6 
                          -ดา้นงานอาคารสถานท่ี ในส่วนของการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี เน่ืองจากโรงเรียนมีส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมจ านวนมาก งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
                         -ดา้นบุคคลเก่ียวกบัการเล่ือนวิทยฐานะ เน่ืองจากมีการปรับเกณฑก์ารประเมินแบบใหม่ 
ส่งผลใหบุ้คลากรไม่เขา้ใจวิธีการจดัเก็บเอกสารอยา่งถ่องแท ้
                         -ดา้นการเงิน  เก่ียวกบับุคลากรผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน เน่ืองจากบุคลากรดา้นน้ีมีภาระ 
การสอน ซ่ึงส่งผลต่อการบริการดา้นการเงินล่าชา้ 

            2.ขอ้หารือ/ขอ้เสนอแนะ เร่ืองของการด าเนินกิจกรรมหนา้เสาธงช่วงหลงัการเคารพธงชาติ 
                ครูปวีณ  สุวรรณรัตน์  เสนอแนะ/ปรึกษาหารือต่อท่ีประชุมวา่ กิจกรรมหนา้เสาธงควรจะ 

มอบหมายใหส้ภานกัเรียนเขา้มามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมแทนครู  
มติท่ีประชุม    งานกิจการรักเรียนรับทราบขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมแต่ขอเวลาในการปรับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
                   งานสภานกัเรียนใหท้ าความเขา้ใจในเน้ืองานมากขึ้น 
                      3.ขอความอนุเคราะห์จากครูทุกท่านช้ีแจงนกัเรียนวา่ไม่ควรเดินผา่นบริเวณสวนหยอ่มและไม่นัง่
บริเวณขอบกระถางหรือขอบปูนท่ีปลูกตน้ไม ้
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
             

เลกิประชุม  เวลา  11.38  น. 

                                   
ผูบ้นัทึกการประชุม  นางสาวกรุณา  ขจรชีพ   
                                    

                                                          
ผูต้รวจรายงานการประชุม   
            (นางสาวณฎัฐิญา  สุขเสง่ียม)       
 
            

                       (นายเสนอ  นวนกระโทก)                                                                               
                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 

  



 
 
                     

  

  


