
รายงานการประชุมครูครั้งที่ 8/2562 
  วันอังคารที่  12  พฤศจิกายน  2562 

ณ   หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์  เวลา 15.30  น. 
................................................................................ 

ผู้มาประชุม 
              ครู    95   คน 
               เข้าประชุม  92    คน 
               ขาดประชุม   2   คน 
               1.นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล 
               2. นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร 
               ไปราชการ 1   คน 
               1. นายอัฑฒ์สนันตน์  ธรรมคงทอง 
เริ่มประชุม  เวลา  15.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชกาครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  
-นายสุวรรณ  ทวีผล  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสระแก้ว ไปด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  
                          -นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
                          -นางณัฏฐวรรณ  ศรีวิจารณ ์ ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ 
ราษฎร์นุกูล”  ไปด ารงต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี 
                          -นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ไปด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
                          -นางสาวมะลิ บุญคู่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ไปด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
มติที่ประชุม    ทราบ 

2. การจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 ในวันครูที่  16 มกราคม 2563 
กิจกรรม ช่วงเช้า - พิธีบูชาบูรพาจารย์ 
                      กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  
                        -ฟุตบอลชาย 
                        -วอลเลย์บอล (หญิง) 
                        -เปตอง   (ไม่จ ากัดทีม)  
          ช่วงค่ า   งานเลี้ยงสังสรรค์    

มติที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562   เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  
2562 ครูทุกท่านสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง  https://www.bms.ac.th/ 
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562    
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
       1. การท าความสะอาดห้องเรียน  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คาบ 7-9 ให้นักเรียน 

แต่ละห้องมารับทินเนอร์ ที่ห้องบริหารทั่วไปเพ่ือน าไปเช็ดโต๊ะนักเรียนในแต่ละห้อง 
                          2.เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มอบหมายให้คณะสีแต่ละสีรับผิดชอบ จะด าเนินการวันศุกร์ที่ 
15 พฤศจิกายน 2562  
                          3.ด าเนินการติดป้ายไวนิลตามจุดที่ก าหนดไว้ 
มติที่ประชุม    ทราบ 

3.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  ขอความร่วมมือสรรหาและเสนอชื่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร”ประจ าปี 2562 ในวันครูที่  16 
มกราคม 2563 ครูท่านใดมีความประสงค์เพ่ือขอรับรางวัลติดต่อขอรับเอกสารแบบฟอร์มได้ที่งานบุคคล 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                      การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในวันที่ 18-19 
พฤศจิกายน 2562 
                      -นางก าไล  ปราณี  งานวิชาการ ชี้แจงเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ คณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินจากสภาพจริง โดยการดูสภาพจริงจากนักเรียน การสอนของครู โดยครูจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                      - นางปัณณาสา  ผลพฤกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยแจ้งว่าโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามข้ันตอน เริ่มจาก พ.ศ.2558 เป็นต้นมา เมื่อ
สิ้นปีการศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง , หลักสูตร
ท้องถิ่น , ค่านิยม 12 ประการ , แนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 , ศาสตร์พระราชา , พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้ามาเพ่ิมในหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระฯ 
                       -นายปวีณ  สุวรรณรัตน์  หัวหน้างานประกันคุณภาพ ขอเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล จากครูและ
นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ชี้แจงเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร คือ  BMS โมเดล ท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
                       BMS :  B (Base) หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีความพร้อม ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 
                                    1.ด้านวิชาการ 
                                    2.ด้านอาคาร สถานที่  
                                    3.ด้านบุคลากร 
                                    4.ด้านผู้เรียน 
                                    5.ด้านงบประมาณ 
                                    6.ด้านชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
                                    7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                 Management  คือ การจัดการบริหารงานในโรงเรียนให้เป็นระบบ 
                                   1. PLC  หมายถึง การรวมตัวรวมใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ PDCA 
                                   2.  PDCA หมายถึง วงจรการบริหารงานคุณภาพ โดยประกอบด้วย การวางแผน 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงให้เหมาะสม 
 
 



 
 
                    Service  หมายถึง  การบริการที่ดีด้วยความเต็มใจเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด      
                   -รองฯณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม ชี้แจงการประเมินของคณะกรรมการที่ก าลังด าเนินการประเมินที่
โรงเรียนศรียานุสรณ์  โดยชี้แจงว่าคณะกรรมการที่มาประเมินจะดูตรงจุดไหนบ้าง สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ 
เรื่องใดบ้าง การเดินดูการจัดการเรียนการสอนของครู  การสัมภาษณ์สภานักเรียน สัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 
มติที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                             - 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
                       - 
เลิกประชุม  เวลา   17.19  น. 
บันทึกการประชุม      กรุณา 
               (นางสาวกรุณา  ขจรชีพ) 

                                
ตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม) 
 
 
                                                                     (นายเสนอ  นวนกระโทก) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 


