
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

           คู่มือการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารงานวิชาการ จากสภาพที่เป็นจริง   
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมีนักเรียนเป็นเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางที่ส าคัญ   
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามแผน  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย  เพ่ือให้การสนับสนุนส่งเสริมความสะดวก        
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพ่ือให้การศึกษามีประสิทธิผล  โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 
 
 
                                                                                           
                                                                                         กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                                                                                          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                         หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ    แผนกลยุทธ์สถานศึกษา       1 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน        4 
คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ        5 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ        7 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานรับนักเรียน 
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
- งานห้องสมุด 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานจัดการเรียนร่วม 
- งานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอ่ืน 
- งานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)  
- งานการสอนบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ (EIS) 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร 

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ        26 
ภาคผนวก           29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปำ้ประสงค ์อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ 

 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมด้วยกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
 

พันธกิจ(Missions) 
1. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
2. เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนและปรับปรุงระบบความปลอดภัย 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์(Goals) 

1. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนมีคุณภาพและพอเพียง 
6. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
     2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ 

๑ 



อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม 

 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

                              เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
                             เบญจมานุสรณ์ยอดนักกิจกรรม 
 
 
  
 ค่ำนิยม  
           สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 ปรัชญำ  
        อตฺตำน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตำ 
                  “บัณฑติย่อมฝึกตน” 
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 คติพจนข์องโรงเรียน            อตฺตำน   ทมยนฺติ  ปณฺทิตำ  ความหมายบัณฑิตย่อมฝึกตน 
 
สีประจ ำโรงเรียน     
สีชมพูเป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
สีเขียวหมายถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อ 
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน: ดอกรำชำวดี 

ดอกรำชำวดี  ลักษณะของดอกไม้นี้ มีลักษณะเป็นพวง ขาว มีกลิ่นหอม แสดงถึงความสามัคคี ความสะอาด                                                                        
บริสุทธิ์ และชื่อเสียงเกียรติยศ 

 

 

 

 

 
 
 

 

ตรำสัญญลักษณ์โรงเรียน 
 

“พระเกี้ยว” ประทับอยู่เหนืออักษร บส. 
 
พระเกี้ยว  สัญลักษณ์ของโรงเรียนเบญจมาราชูทิศ ประทับอยู่เหนืออักษร บส. 
โบว์  สัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรีน ามาประกอบเป็นสัญลักษณ ์ของ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
       หมายถึงว่า โรงเรียนเปน็ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเบญจมราชูทิศและ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 
 

๓ 



 

     โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

สมำคมผู้ปกครองและครู 

กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 

1. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

3. งำนวัดผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลกำร

เรียน 

4. งำนทะเบียนนักเรียน 

5. งำนกำรรับนักเรียน 

6. งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

7. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี 

(ICT) 

8. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

9. งำนห้องสมุด 

10.งำนนิเทศกำรศึกษำ 

11.งำนแนะแนวกำรศึกษำ   

12.งำนจัดกำรเรียนร่วม 

13.งำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

14.งำนประสำนควำมร่วมมอืในกำร 

    พัฒนำวิชำกำรกับสถำบันอื่น 

15.งำนขับเคล่ือนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

16.งำนกำรสอนบูรณำกำรด้วยภำษำอังกฤษ

(EIS) 

17.งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในหลักสูตร 

1. งำนธุรกำร 

2. งำรนโยบำยและแผน 

3. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

4. งำนบริหำรกำรเงิน 

5. งำนบริหำรบัญชี 

6. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

7.งำนจัดระบบควบคุมภำยใน

หน่วยงำน 

8. งำนระดมทรัพยำกรและ 

    กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

9. งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำย 

10. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

11.งำนประกันอุบัติเหตุ 

12.งำนยำนพำหนะ  

13. One Stop Serive 

14. ตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ 

   ก ำหนดต ำแหน่ง สรรหำ 

   และบรรจุแต่งต้ัง 

2. งำนวินัย รักษำวินัย 

   และกำรออกจำกรำชกำร 

3. งำนพัฒนำบุคลำกร บ ำรุงขวัญ  

    และก ำลังใจ 

4. งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 

   ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

5.งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

    สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

6. งำนสมำคมผู้ปกครองและครู 

7. งำนกิจกำรนักเรียน 

8. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9.งำนรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 

10.งำนวันส ำคัญ 

 

 

1. งำนอำคำรสถำนที่ 

2. งำนปรับปรุงภูมทิัศน์ 

3. งำนอนำมัยโรงเรียน 

4. งำนประชำสัมพันธ์ 

5. งำนโสตทัศนูปกรณ์ 

6. งำนโภชนำกำรและสวัสดิกำร 

7. งำนนักกำรภำรโรง 

8. งำนรักษำควำมสะอำดและ

ส่ิงแวดล้อม 

9. งำนผลิตน้ ำดื่มรำชำวดี 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรยีนเบญจมำนุสรณ์ 

๔ 



 

                                            โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นำงก ำไล  ปรำณี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
นางก าไล  ปราณี 

ประธานกลุ่มสาระฯ 
 

งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 

ประธานกลุ่มสาระฯ 
 

งำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์ 
คะกรรมการงานวัดผล 

 
 

งำนทะเบียน 
นายสุทธิ นารถอุดม 
นางสุชาดา พิมพ์ต่อ 

นางสาวพัชรณัฐ พิมพ์ณรงค์เดช 
 

งำนห้องสมุด 

นางกฤติกา  ศรีประมาณ 

นางสาวศิริลักษณ์  อยู่สวัสดิ์ 

งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 

นางก าไล  ปราณี 
 

ประธานกลุ่มสาระฯ 

 
 

งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
นางสาวกนกรัตน์  จ าเนียรสุข 

ประธานกลุ่มสาระฯ 
 

งำนกำรรับนักเรียน 
นางสาวยอแสง  ประทุม 
นางสาวกุลธิดา  ใจยอด 
นางสาววรรณอุไร ท าอินราช 

งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้   
นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล 
นางสาวรมิดา  ธูปอินทร ์
นางสาวยอแสง  ประทมุ 
ประธานกลุ่มสาระฯ 

 

นำยเสนอ  นวนกระโทก 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

งำนแนะแนวกำรศึกษำ 
นางสาววรรณอุไร ท าอินราช 

นางสาวกุลธิดา  ใจยอด 

งำนนิเทศกำรศึกษำ 
นางอัษฎา  จรัญชล 
ประธานกลุ่มสาระฯ 

 

งำนจัดกำรเรียนร่วม 
นางสาววรรณอุไร ท าอินราช 

นางสาวกุลธิดา  ใจยอด 
นายกฤตภาส วงศ์ใหญ ่
นางสาวอริศษรา อุ่มสิน 

 
งำนประสำนควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำวิชำกำรกับสถำบันอืน่ 
นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร 

คณะกรรมการงานประสานความรว่มมือ 

งำนขับเคลื่อนโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล (OBECQA) 

ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการงานขับเคลื่อนฯ 

งำนกำรสอนบูรณำกำรด้วย
ภำษำอังกฤษ (EIS) 

นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ 
คณะกรรมการงานการสอนบูรณาการฯ 

งำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล 
คณะครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในหลักสูตร

นายศุกร์เกษม ปรุงผล 
คณะกรรมการงานพัฒนาผู้เรียนฯ 

๕ 



 

       คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

 
นายเสนอ  นวนกระโทก 

 

 
                                                               นางก าไล  ปราณี 

 

 

นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 

 
นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์ 

 
นางสาวยอแสง  ประทุม 

 
 

นางสาวรมิดา ธูปอินทร์ 
 

 
นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ 

 
 
 
 
 
 

นางสุชาดา พิมพ์ต่อ 
 

 

นายสุทธิ  นารถอุดม 

 
นายศุกร์เกษม ปรุงผล 

 

 
นางสาวกนกรัตน์ จ าเนียรสุข 

 

 
 

นางสาวเตือนใจ  มูลยะ 
 

 

นางกรรณิการ์ บวรสถิตย์ 
 

 

นางสาวพัชรณัฐ พิมพ์ณรงค์เดช 

๖ 



 

                   
               

 

 
นายเสนอ  นวนกระโทก 

 

 

 
นางก าไล  ปราณ ี

 

 
ประธานกลุม่สาระฯภาษาไทย 

 
ประธานกลุม่สาระฯสังคมฯ 

 
ประธานกลุม่สาระฯคณติศาสตร ์

 
ประธานกลุม่สาระฯวิทยาศาสตร ์

 
ประธานกลุม่สาระฯภาษาต่างประเทศ 

 
ประธานกลุม่สาระฯการงานอาชีพ 

 
ประธานกลุม่สาระฯสุขศึกษาฯ 

 
ประธานกลุม่สาระฯศิลปะ 

 
หัวหน้างานแนะแนว 

 
หัวหน้างานห้องสมุด 

๗ 



 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ขอบขำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

 

 

 

นำงก ำไล  ปรำณี  ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

1. บริหารงานวิชาการ  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุมดูแลการจัดชั้นเรียน  การจัดตารางสอน / ตารางเรียน 
3. ควบคุม  ติดตาม และดูแล  การเรียนการสอน และประเมินผลให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง 

ตามหลักสูตร  และระเบียบการประเมิน  อย่างมีประสิทธิภาพโดย 
      -  ควบคุม ดูแล การเข้าสอน  กระบวนการสอน การใช้แบบเรียน การซ่อมเสริม 
      -  ควบคุม  ดูแล  การจัดท าข้อสอบ  วิเคราะห์ข้อสอบ 
      -  จัดครูเข้าสอน  จัดสอนแทน  
 4.   ควบคุมดูแล  การจัดห้องวิชา  ห้องปฏิบัติการ 
 5.   เป็นประธานคณะกรรมการวิชาการ  และเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน 
 6.   ประเมินผลการท างานของบุคลากรในฝ่าย เพ่ือสรุปผลการประกอบการพิจารณาความดี    
               ความชอบประจ าปี 
 7.  จัดระบบข้อมูล  สารสนเทศ  ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 8.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 9.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมความสามารถทางวิชาการ 
 10. นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนโดยประสานกับประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 11. ด าเนินให้มีการรับสมัครนักเรียนใหม่โดยประสานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 12. ส่งเสริมดูแล การจัดห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการของกลุ่สาระการเรียนรู้ 
 13. นิเทศ ติดตามการท างานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย เพ่ือสรุปผลการพิจารณาประกอบการพิจารณา    
               ความดีความชอบประจ าปี  
 15. สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ แต่ละภาคเรียนต่อที่ประชุม 
 16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘ 



 

งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 
 
 

คณะกรรมกำรงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๑. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ     ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาวธัญทิพา โกสัลล์วฒันา     ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ     ผู้ช่วย 
 ๕. นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ     ผู้ช่วย  
 ๖. นางสาวนรีรัตน์ เทศกาล     ผู้ช่วย 
 ๗. นายอโนชา  สินธุนาคิน     ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวพันธวดี  เพชรางกูร     ผู้ช่วย 
 ๙ .นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช     ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด     ผู้ช่วย 
 ๑๑. นางสาวสุณิชษา  วินิจฉยั     ผู้ช่วย 
 ๑๒. นายธนากร งามเสงี่ยม     ผู้ช่วย  
 ๑๓. นางสาวสุวาร ี พงษ์ศรี     ผู้ช่วย  

มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
 
 มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษา         
 และแนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
 กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับติดตาม         
 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 และการแนะแนว ให้สอดคล้องกัน เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัด        
 กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแนวทาง 
 การด าเนินงานของหลักสูตร 
  ๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้ 
 หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
  ๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
 น าข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ กลับมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตร 
 ระดับสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 
 และการบริหารหลักสูตรปีต่อไป 
  ๗. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  ๘. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 

๙ 



 

งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

 

 

 

คณะกรรมกำรงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
๑. นางก าไล  ปราณี      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นายนิธิกร  พานทอง      กรรมการ 
๔. นางสาวยอแสง  ประทุม     กรรมการ 
๕. นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ      กรรมการ 
๖. นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ     กรรมการ 
๗. นางกฤติกา  ศรีประมาณ     กรรมการ 
๘. นางสาวกนกรัตน์  จ าเนียรสุข     กรรมการ  
๙. นายสุทธิ  นารถอุดม      กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา  บุญประสิทธิ์     กรรมการ 
๑๑. นางวราภรณ์  กรทรัพย์ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑๒. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล ประธานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๓. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๔. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๕. นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๖. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๗. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ๑๘. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑๙. นายพิจิตร  เนตรสว่าง     พนักงานอัดส าเนา 
 ๒๐. นางสาวปภัสรา  ภู่เหล็ก     พนักงานอัดส าเนา 
 ๒๑. นางสาวธนาพร  มีวาสนา     พนักงานอัดส าเนา 
 ๒๒. นางสาวพัชรณัฐ  พิมพ์ณรงค์เดช    เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 ๒๓. นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔. นางกรรณิการ์  บวรสถิตย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๑. จัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. จัดตารางสอน/ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอบ 
  ๓. จดัครูเข้าสอน/สอนแทน และสอนซ่อมเสริม 
  ๔. นิเทศภายใน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๑๐ 



 

งำนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรงำนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน 

 ๑. นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์     หัวหน้างานวัดผล 
  ๒. นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ    งานวัดผลระดับชั้น ม.๑ 
  ๓. นางสาวเตือนใจ  มูลยะ    งานวัดผลระดับชั้น ม.๒ 
  ๔. นางกรรณิการ์ บวรสถิตย์    งานวัดผลระดับชั้น ม.๓ 
  ๕. นางสาวยอแสง  ประทุม    งานวัดผลระดับชั้น ม.๔ 
  ๖. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์    งานวัดผลระดับชั้น ม.๕ 
  ๗. นางสาวกนกรัตน์  จ าเนียรสุข    งานวัดผลระดับชั้น ม.๖  
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
   ๑. ตรวจสอบรายงานความถูกต้องของรายงานผลการเรียนของครูประจ าวิชา  
  ๒. จัดท าแผนงานวัดผลและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล 
  ๓. ควบคุมการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
  ๔. จัดท ารายงานสรุปผลการเรียนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสิ้นภาคเรียน 
  ๕. ร่วมกับประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 
  การเรียน 
  ๖. ด าเนินการร่วมกับประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  ๗. จัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของค่า GPA/PR 
  ๘. ร่วมกับนายทะเบียนรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลการประเมินผลการเรียน 
  ของนักเรียนทุกคน 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 

 งำนทะเบียนนักเรียน 
 
 
 
คณะกรรมกำรงำนทะเบียนนักเรียน 
  ๑. นายสุทธิ  นารถอุดม     นายทะเบียน 
  ๒. นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ     ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  ๓. นายมูนา  บุญเสริม     ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  ๔. นางสาวพัชรณัฐ  พิมพ์ณรงค์เดช   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ   
  ๑. ควบคุม ดูแล การจัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
  ๒. ควบคุมการรับ – จ าหน่ายนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง 
  ๓. เก็บหลักฐานนักเรียน และออกเอกสารรับรองผลการเรียน 
  ๔. ตรวจสอบคุณวุฒิที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ 
  ๕. รายงานการจบหลักสูตรของนักเรียน 
  ๖. ลงทะเบียนวิชาเรียน และรับค าร้องขอสอบแก้ตัว 
  ๗. ประสานงานกับงานวัดผลในกรณีท่ีเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรงำนรับนักเรียน 
  ๑. นางสาวยอแสง  ประทุม    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช    ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. ประชุมคณะกรรมการประจ ากลุ่มเพ่ือวางแผนด าเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ด าเนินงานเพื่อรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงหน้าที่และก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  ๓. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับสมัคร
  นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
  ๔. ด าเนินการตามแผนในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
  ดังนี้ 
   -  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน โดยระบุ คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      ช่วงวันและเวลา จ านวน และสถานที่ที่รับสมัคร 
   -  รับสมัครนักเรียนตามวันและเวลา ตามท่ี สพฐ. ก าหนด (โดยรายงานจ านวน 
      การรับสมัคร นักเรียนเป็นรายวัน) 
   -  สอบประเมินวัดความรู้พ้ืนฐานนักเรียน 
   -  จัดท าประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
         (นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินวัดความรู้พ้ืนฐาน) 
   -  ก าหนดวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      และ ๔  (ตามที่ สพฐ. ก าหนด) 

  รอบท่ี ๒ (กรณีได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๗) 
  -  จัดท าประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่มีสิทธิมอบตัว 
  เป็นนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๕. ประเมินผลสรุปโครงการ    

 
 
 
 

 
 

 

งำนรับนักเรียน 

๑๓ 



 

 

 

คณะกรรมกำรงำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๑. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา    ที่ปรึกษา 
  ๒. นางก าไล  ปราณี     หัวหน้า   
  ๓. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ    ผู้ช่วย 
  ๔. นายนิธิกร  พานทอง     ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวจิราพร  ธรรมปาน    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร ์    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วฒันา    ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน    ผู้ช่วย   
  ๙. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางสาวอารยา  ผลประพฤติ    ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายอโนชา  สินธุนาคิน    ผู้ช่วย 
  ๑๒. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล    ผู้ช่วย 
  ๑๓. นางสาวเตือนใจ  มูลยะ    ผู้ช่วย 
  ๑๔. นายสุทธิ  นารถอุดม     ผู้ช่วย 
  ๑๕. นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช    ผู้ช่วย 
  ๑๖. นางสาวพันธวดี  เพชรางกูร    ผู้ช่วย 
  ๑๗. นางสาวภาวิน ี ฟูคณะ    ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. จัดท าโครงการประชุม สัมมนา  อบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเรื่องการท าวิจัย 
  ๒. ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร ในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ๓. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  การวัดและการประเมินผล 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๑๔ 



 

 

 

คณะกรรมกำรงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  ๑. นางสาวกนกรัตน์  จ าเนียรสุข    หัวหน้า 
  ๒. นางวราภรณ์  กรทรัพย์    ผู้ช่วย    

๓. นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช    ผู้ช่วย 
  ๔.นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล    ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ    ผู้ช่วย 
  ๖. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่    ผู้ช่วย  
  ๗. นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง    ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน    ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล    ผู้ช่วย  
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ  การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๓. ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลติสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  ๕. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๑๕ 



 

 

 

 

คณะกรรมกำรงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้   
  ๑. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล    ที่ปรึกษา 
  ๒. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์    หัวหน้า 
  ๓. นางสาวยอแสง  ประทุม    ผู้ช่วย 
  ๔. นายนิธิกร  พานทอง     ผู้ช่วย 
  ๕. นางวราภรณ์  กรทรัพย์    ผู้ช่วย 
  ๖. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ    ผู้ช่วย 
  ๘. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่    ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน    ผู้ช่วย 
  ๑๑. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
  ๑๒. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล    ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง  
  ๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
  ๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ห้องเกียรติภูมิ  
ห้องนิทรรศน์เบญจมา ห้องสมุด รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการค้นข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

๑๖ 



 

 
 

 

คณะกรรมกำรงำนห้องสมุด 
๑. นางกฤติกา  ศรีประมาณ    หัวหน้า 
๒. นางสาวศิริลักษณ์  อยู่สวัสดิ์    ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ   
  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
  ของโรงเรียน 
  ๒. ควบคุม ดูแล การจัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการ และซ่อมสิ่งพิมพ์ที่ช ารุด 
  ๓. วางแผนการใช้ห้องสมุด เตรียมการ และก าหนดตารางการใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน
 ประจ าสัปดาห์ 
  ๔. ควบคุม  ดูแล  ให้มีการรวบรวมเรื่องจากหนังสือพิมพ์  (การเก็บ – การเย็บรวบรวม)  
 เพ่ือใช้เป็นเอกสารค้นคว้าประกอบการเรียน 
  ๕. จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้า
 จากห้องสมุดให้มากข้ึน 
  ๖. แจ้งรายการหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งพิมพ์ประจ าห้องสมุดให้ครูประจ ากลุ่มวิชา 
  ๗. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน และเสนอในที่ประชุมทราบ 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนห้องสมุด 

๑๗ 



 

 

 

คณะกรรมกำรงำนนิเทศกำรศึกษำ 
  ๑. นางอัษฎา  จรัญชล     หัวหน้า 
  ๒. นางวราภรณ์  กรทรัพย์    ผู้ช่วย 

๓. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล    ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ    ผู้ช่วย 
  ๕. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน    ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
  ๙. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล     ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางก าไล  ปราณี     ผู้ช่วย 
  ๑๑. นางกรรณิการ์  บวรสถิตย์      ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. นิเทศ ติดตามการท างานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๓. ให้ค าปรึกษา แนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ๔. นิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศภายใน ทุกภาคเรียน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนนิเทศกำรศึกษำ 
๑๘ 



 

 
 

 

คณะกรรมกำรงำนแนะแนว 
  ๑. นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด    ผู้ช่วย 
  ๓. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    ผู้ช่วย    
   
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. ส ารวจพัฒนาระบบงานแนะแนวทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา 
  ๓. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๔. พัฒนาด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
  ๕. การติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา 
  ๖. การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับค าปรึกษา 
  ๗. การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
  ๘. จัดท าสถิติต่าง ๆ 
  ๙. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าเรียนและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ได้ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐. จัดบริการแนะแนว ๕ ด้าน 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรงำนจัดกำรเรียนร่วม 
  ๑. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด    หัวหน้า 
  ๒. นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช    ผู้ช่วย 
  ๓. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่    ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน    ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. จัดท าแผนงานโครงการและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
  ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการคัดกรองนักเรียน  
  และจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

งำนแนะแนว 

งำนจัดกำรเรียนร่วม 

๑๙ 



 

 

 

คณะกรรมกำรงำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล    หัวหน้า 
๒. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา    ผู้ช่วย   
๓. นางอัษฎา  จรัญชล     ผู้ช่วย 

  ๔. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล    ผู้ช่วย 
  ๕. นางวนิดา  ชีพสมุทร     ผู้ช่วย 
  ๖. นายนิธิกร  พานทอง     ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวเตือนใจ  มูลยะ    ผู้ช่วย 
  ๘. นายสีขริน  โชติวรรณ     ผู้ช่วย 
  ๙. นายมูนา  บุญเสริม     ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. วางแผนการด าเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
  ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ 
  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดจันทบุรี 
  ๓. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๔. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การจัดท าและพัฒนาสื่อ  
  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

๒๐ 



 

 
 

 

คณะกรรมกำรงำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำบันอ่ืน 
๑. นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร    หัวหน้า 
๒. นางก าไล  ปราณี     ผู้ช่วย  
๓. นายวุฒิรัตน์  กับปราโน    ผู้ช่วย 
๔. นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุวารี  พงษ์ศรี     ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด    ผู้ช่วย 
๘. นางสาววรรณอุไร  ท าอินราช    ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
 และท้องถิ่น 
  ๒. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ 
 ในที่อ่ืน ๆ 
  ๓. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษาอ่ืน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  เพื่อส่งเสริม 
 และแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม      
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนประสำนควำมร่วมมือ 
ในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำบันอื่น 

๒๑ 



 

 
 
 

 

คณะกรรมกำรงำนขับเคลื่อนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (OBECQA)   
๑. นายเสนอ  นวนกระโทก    ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม    หัวหน้า 
๓. นางสาวเนตรนภา ทาเวช    ผู้ช่วย 
๔. นายศักดิ์ระพี   นกน้อย    ผู้ช่วย 
๕. นางอัจฉรา  เนตรายนต์    ผู้ช่วย 
๖. นายปวีณ  สุวรรณรัตน ์    ผู้ช่วย 
๗. นางลักษมณ  สุทธิรัตน์     ผู้ช่วย 
๘. นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม    ผู้ช่วย 
๙. นายสมศักดิ์  วงษ์จ ารัส    ผู้ช่วย 
๑๐. นางก าไล  ปราณี     ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวจิราพร ธรรมปาน    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์    ผู้ช่วย 
๑๓. นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์    ผู้ช่วย 
๑๔. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล    ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด    ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวสุณิชษา  วินิจฉยั    ผู้ช่วย 

   
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน ในการรวบรวมและจัดท าเอกสาร 
 ตามรายละเอียดที่ก าหนดในคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ หลักฐานต่าง ๆ ในหมวดที่เกี่ยวข้อง  
 ส าหรับตอบค าถามและส าหรับกรรมการประเมินสัมภาษณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนขับเคลื่อนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
(OBECQA) 

๒๒ 



 

 
 
 
 

คณะกรรมกำรงำนกำรสอนบูรณำกำรด้วยภำษำอังกฤษ (EIS) 
  ๑. นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ    หัวหน้า 
  ๒. นางวราภรณ์  กรทรัพย์    ผู้ช่วย 
  ๓. นายปวีณ  สุวรรณรัตน ์    ผู้ช่วย 
  ๔. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่    ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวนงศมน  ก าเนิดเกาะ    ผู้ช่วย 
  ๖. นายสมศักดิ์  วงษ์จ ารัส    ผู้ช่วย 
  ๗. นางชนาธิป  กับปราโน     ผู้ช่วย 
  ๘. นายวุฒิรัตน์  กับปราโน    ผู้ช่วย 
  ๙. นางวาสนา ด้วงมาก     ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางก าไล  ปราณี     ผู้ช่วย 
  ๑๑. นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์    ผู้ช่วย 
  ๑๒. นางสาวสุนันทา  รอดโต    ผู้ช่วย 
  ๑๓. นางสาวเมทินี  ร าพึงสุข    ผู้ช่วย 
  ๑๔. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล    ผู้ช่วย 
  ๑๕. นางสาวิณี  ฉิมพาลี     ผู้ช่วย 
  ๑๖. นางสาวอารยา  ผลประพฤติ     ผู้ช่วย 
  ๑๗. นายอโนชา  สินธุนาคิน    ผู้ช่วย 
  ๑๘. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล    ผู้ช่วย 
  ๑๙. นายสุทธิ  นารถอุดม     ผู้ช่วย 
  ๒๐. นางกรรณิการ์  บวรสถิตย์    ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ  
  ๑. จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ 
  ๒. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการบูรณาการการเรียนการสอน 
  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
  ๓. ฝึกอบรมด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาครูรูปแบบ EIS 
  ๔. เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

งำนกำรสอนบูรณำกำรด้วยภำษำอังกฤษ 
(EIS) 

๒๓ 



 

  

 

 

คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในหลักสูตร 
  ๑. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. นายโกเมศ  ศรีประมาณ  หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ระดับโรงเรียน 
       หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น ม.๑ 
  ๓. นางกฤติกา  ศรีประมาณ  รองหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น ม.๑ 
  ๔. นายปวีณ  สุวรรณรัตน ์  หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น ม.๒ 
  ๕. นายสมศักดิ์  วงศ์จ ารัส   รองหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น ม.๒ 
  ๖. นายสัมฤทธิ์  ค าแดง   หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น ม.๓ 
  ๗. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่  รองหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น ม.๓ 
  ๘. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล   หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
  ๙. นายสัมฤทธิ์  ค าแดง   หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๑๐. นางสาวเตือนใจ มูลยะ  หัวหน้างานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ 
  ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้กิจกรรมของโรงเรียน 
  บรรลุผลส าเร็จ 
  ๔. ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
  ๕. ประเมินผลงาน/โครงการ 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย

 

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในหลักสูตร 

๒๔ 



 

ปฏิทินปฏบิัติงำน 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562   

พฤษภำคม 2562 – ตุลำคม 2562 ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 4 มิถุนำยน 2562 ) 
 

วัน/เดือน/ป ี รำยกำรปฏิบัติ ผู้ปฎิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

เดือนพฤษภำคม 2562 

7 พฤษภาคม 2562 
ครูลงช่ือปฏิบัติงานวันแรก/ ประชุมก่อนเปิดภาคเรยีน 
(ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ครูเพื่อศิษย์แบบบรูณาการสู่ 1 นวตักรรม 1 ห้องเรียน ) 

ครูทุกคน 
ฝ่ายบรหิาร 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

7 พฤษภาคม 2562 
แจ้งผลการวิเคราะห์องค์กรด้วย Swot ให้ท่ีประชุม
ทราบ 

คร ู งานนโยบายและแผน 

7 พฤษภาคม – 30 
กันยายน 2562 

- ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์  
-  ให้เลขหมู่และท าบัตรรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
- ลงทะเบียนหนังสือใหม่  
- ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ  
-  เตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 

บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด / นักเรียน
ช่วยงาน งานห้องสมุด 

งานห้องสมุด 

8 – 10  พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดบัช้ัน ม.1 นักเรียน 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
5 กลุ่มสาระฯ 

13 พฤษภาคม 2562 มอบตัวนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี ระดับชั้น ม.ต้น นักเรียน กลุ่มบรหิารวิชาการ 

14 พฤษภาคม 2562 มอบตัวนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี ระดับชั้น ม.ปลาย นักเรียน กลุ่มบรหิารวิชาการ 

13  พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูป 
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ฯ 

ฝ่ายบรหิาร 
 

15 พฤษภาคม 2562 นักเรียนทุกระดับช้ันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562   
15 พฤษภาคม – 30 
กันยายน 2562 

- ให้บริการการอ่าน, บริการยมื – คืน  
- บริการตอบค าถามเพื่อช่วยการคน้คว้า 
- บริการสืบค้นข้อมลู  ฯลฯ 

บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/คร/ูนักเรยีน งานห้องสมุด 

15 พฤษภาคม – 20 
กันยายน 2562 

กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน และกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน   บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/ครูที่ปรึกษา/
นักเรียน 

งานห้องสมุด 

16 พฤษภาคม 2562 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย นักเรียน ม.1 – 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

17 พฤษภาคม 2562 นิมนต์พระมาบรรยายธรรมและตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียน / คร ู กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

16 – 17 พฤษภาคม 2562 นักเรียน ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งท่ี 1 คร ู ฝ่ายวิชาการ 

16 – 29 พฤษภาคม 2562 นักเรียน  ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งท่ี 1 คร ู ฝ่ายวิชาการ 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 ครูต่อใบประกอบวิชาชีพคร ู คร ู งานบุคลากร 

16 – 31 พฤษภาคม 2562 รับสมคัรสมาชิกห้องสมดุ และท าบัตรสมาชิกห้องสมุด 
บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

16 – 24 พฤษภาคม 2562 
รับสมคัรนักเรียนช่วยงานห้องสมดุ และสมาชิกชมรม
ห้องสมุด 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

16 – 31 พฤษภาคม 2562 ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/คร/ู นักเรียน 

งานห้องสมุด 

๒๕ 



 

21 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1, 4/1 ถ่ายรูปติดบตัร
ห้องสมุด (เวลาพักกลางวัน) 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

22 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/2, 4/2 ถ่ายรูปตดิบัตร
ห้องสมุด (เวลาพักกลางวัน) 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

23 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 4/3 ถ่ายรูปติดบตัร
ห้องสมุด (เวลาพักกลางวัน) 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

24 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4,  4/4 ถ่ายรูปติดบตัร
ห้องสมุด  

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

27 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5, 4/5ถ่ายรูปตดิบัตร
ห้องสมุด 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

28 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6, 4/6 ถ่ายรูปติดบตัร
ห้องสมุด 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

29 พฤษภาคม 2562 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7, 4/7ถ่ายรูปตดิบัตร
ห้องสมุด 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

30 พฤษภาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8, 4/8ถ่ายรูปตดิบัตร
ห้องสมุด 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด/นักเรียน 

งานห้องสมุด 

25 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม. 3 ครู/ นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์

26 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม. 6 ครู/ นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์
29 พฤษภาคม 2562 ครูประจ าวิชาส่งผลแก้ไขผลการเรยีน ครั้งท่ี 1 คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 

30 - 31  พฤษภาคม 2562 นักเรียน ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งท่ี 2 คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 

30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2562 นักเรียน ด าเนินการแกไ้ขผลการเรียน ครั้งท่ี 2 คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 
31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียน ม.1 - 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

31 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน สง่โครงการ กิจกรรม
ตามกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2565 

คร ู งานนโยบายและแผน 

เดือนมิถุนำยน 2562 

8  มิถุนายน 2562 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

1 – 30 มิถุนายน 2562 คัดกรองนักเรียน คร ู งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

1 – 30 มิถุนายน 2562 
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระยะ 3 ป ี
(2563 – 2565) 

คร ู งานนโยบายและแผน 

6 มิถุนายน 2562 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย นักเรียน ม.1 - 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

7 มิ.ย. 2562 ครูประจ าวิชาส่งผลแก้ไขผลการเรยีน ครั้งท่ี 2 คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 

10 – 17 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันรักคณติ ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร ์

14 มิถุนายน 2562 ประเมิน Pisa นักเรียน ม.1 – 3 นักเรียน ม.1 – 3  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

20 – 21 มิถุนายน 2562 รับสมคัรนักเรียนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
20 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้คร ู ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

24 - 26 มิถุนายน 2562 
ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

นักเรียน งานอนามัยโรงเรียน 

24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2562 แข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ – จีน ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 



 

26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ นักเรียน ม.1 - 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ครู / นักเรยีน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

27 – 28 มิถุนายน 2562 
คัดเลือกนักเรียนตัวแทนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม 
(รอบท่ี 1 ) 

ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

28 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลพระปกเกล้าให้ความรู้เกี่ยวกับการท า CPR นักเรียน ม.4 – ม.5 งานอนามัยโรงเรียน 

30 มิถุนายน 2562 รายงานผลการประเมิน Pisa นักเรียน ม.1 – 3 ครู  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

เดือนกรกฎำคม 2562 

1 – 5  กรกฎาคม 2562 งานวัดผลส่ง File Bookmark T1_62    ให้กับครู
ประจ าวิชา 

คร ู งานวัดผล 

1 – 8 กรกฎาคม 2562 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.1 - 6 นักเรียน ม.1 - 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1 กรกฎาคม 2562 เริ่มต้นการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน คร ู งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

2 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมอบรมครอบครัวพอเพียง นักเรียน ม.4 ทุกคน กลุ่มสาระฯ สังคม 

4 กรกฎาคม 2562 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย นักเรียน ม.1 - 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมให้ความรูเ้รื่องการสอบ O – Net และ  GAT  นักเรียน ม.6 งานแนะแนว 

4 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมยังไงก็ช่ัง ครู, นักเรียน งานรักษาความสะอาดฯ 

1- 5  กรกฎาคม 2562 ครูประจ าวิชาส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 

11 – 12 กรกฎาคม 2562 
จัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนโรงเรียน เข้า
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (รอบ 2) 

ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมแห่เทียน ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

18 – 19 กรกฎาคม 2562 ค่ายอ่านเขียนเรียนรู ้ นักเรียน ม.1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

20 กรกฎาคม 2562 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คร,ู นักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

22 – 26 กรกฎาคม 2562 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร,ู นักเรียน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
เดือนสิงหำคม 2562 

1 สิงหาคม 2562 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย นักเรียน ม.1 – 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2 สิงหาคม 2562 
     (13.00 น. เป็นต้นไป) 

การประเมินผลงานนวัตกรรม เพื่อหาตัวแทน  
ระดับสายชั้น 

นักเรียน ม.1 – 6 ครูทุกคน 

1 – 15 สิงหาคม 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กลุ่มงาน สง่โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อขอใช้เงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คร ู งานนโยบายและแผน 

5 สิงหาคม 2562 ครูประจ าวิชาส่งคะแนน (ไม่ต่ ากวา่ 50 คะแนน)    คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 

6 สิงหาคม 2562 
(08.30 – 11.00 น.) 

ประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับช้ัน ม.ต้น  
นักเรียน ม.1 - 3 กรรมการสายชั้น ม.1-3 

6 สิงหาคม 2562 
(13.00 – 15.00 น.) 

ประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับช้ัน ม.ปลาย 
นักเรียน ม.4 - 6 กรรมการสายชั้น ม. 4-6 

5-16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ คร ู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

8 สิงหาคม 2562 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล นักเรียน กลุ่มสาระฯ สังคม 

8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมยังไงก็ช่ัง ครู, นักเรียน งานรักษาความสะอาดฯ 

9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมฟังธรรมกับแม ่ นักเรียน/ผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

12 – 16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมจรวดขวดน้ าสู่ความเป็นเลิศ คร ู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์



 

14 – 16 สิงหาคม 2562 
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทน งานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขต 

คร ู ร.ร.เบญจมานุสรณ ์

15 – 20 สิงหาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และแข่งขัน
นักบินน้อย สพฐ. 

คร ู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

16 สิงหาคม 2562 ประเมิน Pisa นักเรียน ม.1 – 3 นักเรียน ม.1 – 3  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

16 – 31 สิงหาคม 2562 
ตรวจสอบโครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้กลุม่งาน 

คร ู งานนโยบายและแผน 

23 – 26 สิงหาคม 2562 เข้าค่ายพัฒนาจิต นักเรียน 100 คน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

31 สิงหาคม 2562 รายงานผลการประเมิน Pisa นักเรียน ม.1 – 3 ครู  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

เดือนกันยำยน 2562 

1 – 20 กันยายน 2562 ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนและ 
คงวิทยฐานะ 

คร ู งานบุคลากร 

2 กันยายน 2562 น าเสนอผลงานนักเรยีน 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน  ครู, นักเรียน ครูผูส้อน, กลุ่มบริหารวิชาการ  
4- 6 กันยายน 2562 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียน มส. 60% และ 80 % คร ู กลุ่มบรหิารวิชาการ 

5 กันยายน 2562 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย นักเรียน ม.1 - 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

5 กันยายน 2562 กิจกรรมยังไงก็ช่ัง ครู, นักเรียน งานรักษาความสะอาดฯ 

9 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียน มส. 60% และ 80 % ทะเบียน/วดัผล กลุ่มบรหิารวิชาการ 

9-10 กันยายน 2562 นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบ นักเรียน กลุ่มบรหิารวิชาการ 

9-13 กันยายน 2562 ครูประจ าวิชาส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1/2562 ครูประจ าวิชา กลุ่มบรหิารวิชาการ 

10 – 30 กันยายน 2562 จัดเตรียมข้อมลูรายละเอียดการขอใช้เงินตามโครงการ/ 
กิจกรรมลงโปรแกรม Excel เพื่อรอพิจารณาการจัดสรร 
งบประมาณ ประจ าปี 2563 

คร ู งานนโยบายและแผน 

11-17 กันยายน 2562 นักเรียนด าเนินการแกไ้ข มส. เพื่อขอมีสิทธิ์สอบ นักเรียน ครูประจ าวิชา 

16 -20 กันยายน 2562 ครูประจ าวิชาขออนุมัติให้ผลการเรียน (ร) ต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

คร ู ฝ่ายวิชาการ 

16 -20 กันยายน 2562 ครูที่ปรึกษาส่งสมุดคู่มือคนดีศรีเบญจมา (ลดเวลาเรยีน)  ครูที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

18 กันยายน 2562  ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนมสีิทธ์ิสอบ  ครูประจ าวิชา กลุ่มบรหิารวิชาการ 

19 กันยายน 2562  
   (คาบแรก) 

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  ครู, นักเรียน งานบุคคล 

23-27 กันยายน 2562 สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1 /2562 คร ู ฝ่ายวิชาการ 

23 – 27 กันยายน 2562 รับสมคัรนักเรียนเข้าคา่ยคณิตศาสตร ์ นักเรียน กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร ์
28 – 30 กันยายน 2562 ค่ายปรับพฤติกรรม รุ่นที่ 3 นักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

30 กันยายน 2562 ส่งเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

เดือนตุลำคม  2562 

1 -15 ตุลาคม 2562 ครูขอเครื่องราชย์อสิริยาภรณ ์ คร ู งานบุคลากร 

3 ตุลาคม  2562 
ครูประจ าวิชา ส่ง File Bookmark T1_62 กับประธาน
กลุ่มสาระฯ 

ครูประจ าวิชา ประธานกลุม่สาระฯ 

4 ตุลาคม 2562 ประธานกลุม่สาระ ส่ง File Bookmark T1_62 ประธานกลุ่มสาระ กลุ่มบรหิารวิชาการ 

10 ตุลาคม 2562 ประกาศผลสอบนักเรยีน ภาคเรียนท่ี 1/2562 นักเรียน/คร ู ฝ่ายวิชาการ 

10 ตุลาคม 2561 ครูลงช่ือปฏิบัติงานวันสุดท้าย   



 

7 – 9 ตุลาคม 2562 
ประชุมพิจารณาจดัสรรงบประมาณตามโครงการ / 
กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

คร ู งานนโยบายและแผน 

10 – 31 ตุลาคม 2562 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คร ู งานนโยบายและแผน 

28 ตุลาคม 2562 
ครูลงช่ือปฏิบัติงานวันแรก / ประชุมครูก่อนเปิดภาค
เรียน 

  

29 ตุลาคม 2562 นักเรียนเปดิภาคเรียนที่ 2/2562   

30-31  ตุลาคม 2562 การแข่งขันกีฬาภายใน ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา 

1 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมกีฬาภายใน (Sport Day) ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา 

 
วันหยุด : วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562     หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562         หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562     หยุดวันอาสาฬหบูชา, วันพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2562    หยุดวันเข้าพรรษา 
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562      หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562        หยุดวันแม่แห่งชาติ, วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562  หยุดชดเชยวันสวรรคต ร.9 
วันพุธท่ี 23 ตุลาคม 2562             วันปิยมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินปฏบิัติงำน 
 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
วัน/เดือน/ป ี รำยกำรปฏิบัต ิ ผู้ปฎิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

เดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2562 
  

ตุลาคม 2562  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุน่อาย ุ14 ปี กีฬาระหว่างโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ของกรมพลศึกษา 

นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

20 – 30 ตุลาคม 2562 ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครู งานบุคลากร 

25 ตุลาคม 2562 ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ครู งานนโยบายและแผน 

28 ตุลาคม 2562 ครูลงลายมือชื่อปฏบิัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์
28 ตุลาคม 2562 ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที ่2/61 และภาคเรียนที่ 1/62) 
ครู งานนโยบายและแผน 

28 ตุลาคม 2562 ประเมินกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ( ว.21 ) ครู งานบุคลากร 

28 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 

ครู งานนโยบายและแผน 

29 ตุลาคม 2562 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562   

30 ตุลาคม 2562 เปิดประชุมกอง ผู้ก ากับ, ลูกเสือ 
เนตรนาร ี

งานลูกเสือ 

31 ต.ค. – 1พ.ย. 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
31 ต.ค. – 1พ.ย. 2562 นักเรียนลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่ 1 นักเรียน งานวัดผล 

31 ต.ค. – 12 พ.ย. 2562 นักเรียนทุกระดับชัน้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 นักเรียน งานวัดผล 

31 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมประกวดค าขวัญรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ค าขวัญ  
1 ห้องเรียน The best of slogan ระดับชัน้ 

นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4 พฤศจิกายน 2562 ส่งสรุปบันทึกการอ่าน เดือนตุลาคม ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

4 พฤศจิกายน 2562 ติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6 ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 

4 – 14 พฤศจิกายน 2562 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค1) ณ จังหวัดตราด นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
6 – 15 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2563 ผู้อ านวยการ งานนโยบายและแผน 

7 พฤศจิกายน 2562 ตรวจผม ตรวจระเบียบนักเรียน ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

7 พฤศจิกายน 2562 มอบเกียรติบัตรความดี ภาคเรียนที่ 1/62 (PS School) ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 
7 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  

(K - Knowledge) ตัวแทนระดบัชั้น ม.1 
นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

7 – 8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

13 พฤศจิกายน 2562 ครูประจ าวิชาสง่ผลแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ครู งานวัดผล 
14 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  

(K - Knowledge) ตัวแทนระดบัชั้น ม.2 
นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

14 – 15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนทุกระดับชัน้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 นักเรียน งานวัดผล 

    
    



 

วัน/เดือน/ป ี รำยกำรปฏิบัต ิ ผู้ปฎิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
14 – 15 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

14 – 21 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนทุกระดับชัน้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 นักเรียน งานวัดผล 
18 – 30 พฤศจิกายน 2562 จัดท ารูปเล่มแผนปฏบิัติการประจ าปี 2563 และแผนพัฒนา ครู งานนโยบายและแผน 

18 พ.ย. 62 – 3 เม.ย. 63 ติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที ่2/2562) 

ครู งานนโยบายและแผน 

20 พฤศจิกายน 2562 ซ้อมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครู, นักเรียน งานลูกเสือ 
20 – 30 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 

(คัดตัวแทนภาค) 
นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

21 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  
(K - Knowledge) ตัวแทนระดบัชั้น ม.3 

นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

22 พฤศจิกายน 2562 ครูประจ าวิชาสง่ผลแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ครู งานวัดผล 
23 – 24 พฤศจิกายน 2562  ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/62 ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

25 – 26 พฤศจิกายน 2562 อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

28 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  
(K - Knowledge) ตัวแทนระดบัชั้น ม.4 

นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

28 – 29 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

29 พฤศจิกายน 2562 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ครู, นักเรียน กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 ค่ายเด็กดี มีน้ าใจ ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 
เดือนธันวำคม 2562   

2 – 3 ธันวาคม 2562 นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าทุกรายวิชา นักเรียน งานวัดผล 

4 ธันวาคม 2562 ส่งสรุปบันทึกการอ่าน เดือนพฤศจิกายน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
4 ธันวาคม 2562  กิจกรรม “ยังไงก็ชั่ง” นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

7 – 8 ธันวาคม 2562 อบรมผูกผ้าและจัดดอกไม ้ ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

7 – 9 ธันวาคม 2562 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค คร้ังที่ 69  
(ณ จังหวัดสมุทรปราการ) 

ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ,  
8 กลุ่มสาระฯ  

12 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  
(K – Knowledge) ตัวแทนระดบัชั้น ม.5 

นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

12  - 13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

13 ธันวาคม 2562 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน งานกิจการนักเรียน 
14 ธันวาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 ครู, นักเรียน งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
15 ธันวาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6 ครู, นักเรียน งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
16 – 20 ธันวาคม 2562 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
19 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  

(K – Knowledge) ตัวแทนระดบัชั้น ม.1 
นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

20 – 21 ธันวาคม 2562 ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 24 ครู,นักเรียน กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร ์

23 – 24 ธันวาคม 2562 กีฬาสีภายใน ครู, นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์



 

วัน/เดือน/ป ี รำยกำรปฏิบัต ิ ผู้ปฎิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
23 ธันวาคม 2562 ติวโอเน็ต/GAT – PAT ครู กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

24 ธันวาคม 2562 ส่งสรุปบันทึกการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ครู,นักเรียน กลุ่มสาระฯ

ภาษาตา่งประเทศ 
26 ธันวาคม 2562 กีฬาสีภายใน (วัน Sport Day) ครู, นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์

27 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,  
สานสัมพันธว์ันขึ้นปีใหม่ 

ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

เดือนมกรำคม 2563   

2 มกราคม 2563 ตรวจผม ตรวจระเบียบนักเรียน ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

3 มกราคม 2563 ส่งสรุปบันทึกการอ่าน เดือนธันวาคม ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
4 – 5 มกราคม 2563 อบรมสมาชิกสภานักเรียน นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

6 – 10 มกราคม 2563 สอบกลางภาค 2/2562 นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

9 – 10 มกราคม 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
11 – 12 มกราคม 2563 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน กลุ่มสาระฯ 

ภาษาตา่งประเทศ 
11 – 12 มกราคม 2563 ค่ายคณิตศาสตร ์ นักเรียน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

15 มกราคม 2563 กิจกรรม “ยังไงก็ชั่ง” นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
17 – 18 มกราคม 2563  ทดสอบวิชาลูกเสือหลวง ผู้ก ากับ, ลูกเสือ 

เนตรนารี ม.3 
งานลูกเสือ 

20 – 31 มกราคม 2563 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนที่ 2/62 และประเมิน
สุขภาพจิต 

นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

23 – 24 มกราคม 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
24 มกราคม 2563 กิจกรรมเปิดบ้านราชาวดี (IS,ชุมนุม,ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ครู, นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์

24 มกราคม 2563 ตัดคะแนนความดี ภาคเรียนที่ 2/62 ครู งานกิจการนักเรียน 

25 – 26 มกราคม 2563 ทดสอบวิชาพืน้ฐานระดับลูกเสอื ระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ผู้ก ากับ, ลูกเสือ 
เนตรนารี ม.2 

งานลูกเสือ 

25 – 26 มกราคม 2563 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมจีน นักเรียน กลุ่มสาระฯ 
ภาษาตา่งประเทศ 

27- 30 มกราคม 2563 ติวโอเน็ต ม.3 ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

31 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ครู งานประกันฯ 
31 มกราคม 2563 ทดสอบวิชาลูกเสือโลก ผู้ก ากับ, ลูกเสือ 

เนตรนารี ม.1 
งานลูกเสือ 

เดือนกุมภำพันธ์ 2563   

1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน ม.3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  
O-NET 

ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่น  ครู งานคอมพิวเตอร ์

3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งสรุปบันทึกการอ่าน เดือนมกราคม ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

    



 

วัน/เดือน/ป ี รำยกำรปฏิบัต ิ ผู้ปฎิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
4 กุมภาพันธ์ 2563 ครูส่งผลการเรียนซ้ าทุกรายวิชา ครู งานวัดผล 

5 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ผู้ก ากับ, ลูกเสือ 
เนตรนารี ม.1 

งานลูกเสือ 

6 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจผม ตรวจระเบียบนักเรียน ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

6 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรความดี ภาคเรียนที่ 2/62 ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 

6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 
6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ครูประจ าวิชาสง่รายชื่อนักเรียน มส. 60% และ 80 % ครู งานวัดผล, ครูประจ าวิชา 

7 กุมภาพันธ์ 2563 ตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/62 ครู งานกิจการนักเรียน 

7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมราชาวดีผลิดอก ครู, นักเรียน งานกิจการนักเรียน 
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน ครู งานสารสนเทศ 

11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งสมุดคนดีศรีเบญจมา ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ยังไงก็ชั่ง” นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 สอบปลายภาค 2/2562 นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ติวโอเน็ต ม.6 ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 นักเรียน ม.6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  
O-NET 

ครู, นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

เดือนมีนำคม 2563   

2 มีนาคม 2563 ครูประจ าวิชาสง่ File Bookmark T2_62 กับประธานกลุ่ม
สาระฯ  

ครู ประธานกลุ่มสาระฯ 

2 – 4 มีนาคม 2563 ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน รุ่นที่ 4 นักเรียน งานกิจการนักเรียน 
3 มีนาคม 2563 ประธานกลุ่มสาระส่ง File Bookmark T2_62 กับงานวัดผล ครู ประธานกลุ่มสาระฯ 

3 มีนาคม 2563 ส่งสรุปบันทึกการอ่าน เดือนกุมภาพันธ์ ครู, นักเรียน งานห้องสมุด 

4 มีนาคม 2563 สรุปโครงการ ครู งานห้องสมุด 
6 – 7 มีนาคม 2563 อบรมหุ่นยนต์และSTEM นักเรียน งานคอมพิวเตอร ์

9 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครู, นักเรียน งานวัดผล 

9 – 10 มีนาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชัน้ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 นักเรียน งานวัดผล 
9 – 17 มีนาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชัน้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 นักเรียน/ครู งานวัดผล 

10 มีนาคม 2563 
กิจกรรมภาษาจีนสัญจร 

นักเรียน กลุ่มสาระฯ 
ภาษาตา่งประเทศ 

15 – 30 มีนาคม 2563 ประเมินผลการปฏิบัตงิานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครู งานบุคลากร 
18 มีนาคม 2563 ครูประจ าวิชาสง่ผลแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ครู กลุ่มบริหารวิชาการ 

19 – 20 มีนาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชัน้ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 นักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

19 – 25 มีนาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชัน้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 นักเรยีน/ครู กลุ่มบริหารวิชาการ 
19 – 29 มีนาคม 2563 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด นักเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

21 – 25 มีนาคม 2563 รับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ครู งานรับนักเรียน 

    



 

วัน/เดือน/ป ี รำยกำรปฏิบัต ิ ผู้ปฎิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
25 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  

เพื่อสรุปท า SAR 
ครู งานประกัน 

26 มีนาคม 2563 ครูประจ าวิชาสง่ผลแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ครู งานวัดผล 
27 มีนาคม 2563 นักเรียน ม.3 และม.6 ลงทะเบยีนเรียนซ้ าทุกรายวิชา นักเรียน งานวัดผล 

28 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 ครู, นักเรียน งานรับนักเรียน 

29 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4 ครู, นักเรียน งานรับนักเรียน 
31 มีนาคม 2563 นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1 และ ปพ.2 นักเรียน งานทะเบียน 

31 มีนาคม 2563 รายงานสรุปการมาปฏบิัติราชการ ส่งสพม.17 ครู งานบุคลากร 

เดือนเมษำยน 2563   
1 เมษายน 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษา

ต่อม.1 
ครู, นักเรียน งานรับนักเรียน 

2 เมษายน 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพีน่้อง (รดน้ าด าหัว) ครู งานบุคลากร 

3 เมษายน 2563 ครูลงชื่อปฏิบัตงิานวันสุดท้าย   
4 เมษายน 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษา

ต่อม.4 
ครู, นักเรียน งานรับนักเรียน 

6 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน ม.1 ครู, นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์

7 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน ม.4 ครู, นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์
เดือนพฤษภำคม 2563   

11 พฤษภาคม 2563 ครูลงชื่อปฏิบัตงิานวันแรก ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์

28 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย OK : 
Knowledge โดยศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย Zero Waste School ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดจันทบุรี 

ครู กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
     วันหยุด :           5 ธันวาคม 2562       วันหยุด วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
                          10 ธันวาคม 2562       วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ 

                                    31 ธันวาคม 2562       วันหยุด วันสิน้ปี 
                                     1 มกราคม 2562        วันหยุด วันขึ้นปีใหม่ 
                                     10 กุมภาพันธ์  2562   วันหยุด ชดเชยวันมาฆบูชา 

          



 
 


