
รายงานการประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา โรงเรยีนเชียงแสนวิทยาคม 
ครั้งที ่ 7/2558 

วันศุกร์ ที่  19  มิถุนายน  2558   เวลา  15.30 น. 
ณ  หอ้งประชุมสินสอน  อาคารประเสรฐิ ปัญญฺาวชิโร (ศักดิ์ศิริเวทกุลย์อปุถมัภ์) 

*************************************** 
ประธานทีป่ระชุม  นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชยีงแสนวิทยาคม 
 

ผู้เข้าประชุม จ านวน 49  คน    (ตามรายชื่อดังแนบ) 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม จ านวน  13  คน   คือ    
1. นางสาวเพญ็ศร ี แซ่ซิ้น   ไปราชการ 
2. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์  ไปราชการ 
3. นายธวัชชัย  ช่วงวิไล   ไปราชการ 
4. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ  ไปราชการ 
5. นางปิติญา  สุวรรณรงัษ ี  ลาป่วย  
6. นายธีรยุทธ  มาถา   ลาป่วย 
7. นายนคร  ชื่นชม   ลาป่วย    
8. นางสาวสุอญัชนั ปันสีทอง  ลาป่วย 
9. นายพันธช์ัย  แท้สูงเนิน  ช่วยราชการ 
10. นายมนัส  ทองค า   ช่วยราชการ 
11. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ   ช่วยราชการ 
12. นางสุวภัทร  ด้วงแดง   ลากิจ 
13. นางรุ่งสรุีย ์  ช่างปรุง   ลากิจ 

 

ประชุม เวลา  15.47  น.  
 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องแจง้ใหท้ราบ 
 1.1 ประธานทีป่ระชุมแจ้งให้ทราบ  
1. ขอแสดงความยินดีกับคณะครูท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2558” ของคุรุสภาเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังนี ้

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  นางอลิศลา  ริยะสาร 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  นางนภสวรรณ  พันพิงค์ 
ส าหรับรางวัล “หนึ่งแสนครูด”ีอยู่ในระหว่าง สพม.36 ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เพิ่มเติม แจ้งคุรสภาเขต 3 แก้ไขชื่อครูอลิศลา  
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2. การจัดสรรอัตราก าลังและการโยกย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน 

- โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับการจัดสรรอัตราคืน 1 ต าแหน่ง วิชาเอกภาษาไทย 
- การพิจารณากลั่นกรองการย้ายของ สพม.36 จะด าเนินการในสัปดาห์หน้า 

เพิ่มเติม สพม. 36 ได้จัดให้มีการพิจารณากลั่นกรองการย้ายในวันท่ี 23 มิ.ย. 58 และต าแหน่งการช่วยราชการ  
ได้ข้อสรุปแล้ว รอเข้า อ.ก.ค.ศ. ในวันท่ี 28 มิ.ย. นี้ ถึงจะทราบผล 
 
3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินต่างๆ ดังนี ้

- การประเมินภายนอก โดย สมศ. จะเป็นระบบการประเมินแบบออนไลน์ 
- การสอบ O-NET จะสอบเฉพาะ 5 กลุ่มสาระหลัก 

เพิ่มเติม  การประเมินภายนอกจาก สมศ. จะเป็นการประเมินแบบออนไลน์ ยกเว้นโรงเรียนท่ีมีการขอรับการ
ประเมินหรืออาจสุ่มประเมิน 
 - การแข่งขันทักษะทางวิชาการจะจัดให้มีการประชุมในวันท่ี 24 มิ.ย. นี้ แนวโน้มจะให้มีการจัดแบบปีเว้น
ปี ในระดับเขตจะจัดทุกปีแต่จะลดประเภทการแข่งขัน  
 
4. การใช้ระบบ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เว็บไซต์ dlit.ac.th ให้คณะครูเข้าไปศึกษาและวางแผนการใช้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ให้ครู
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และให้ทุกคนสรุปรายงานการใช้ส่งเดือนละ 1 ครั้ง  

- ระบบ TEPE online ให้คณะครูทุกคนศึกษาหลักสูตรบังคับ 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) UTQ 55302  ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน 
2) UTQ 55304  การปกครองชั้นเรียนทางบวกและสันติวิธี 
จากน้ันให้น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและจัดท าเป็นงานวิจัยชั้นเรียน 

เพิ่มเติม การศึกษาผ่านระบบ TEPE online ภายในวันศุกร์หน้า (26 มิ.ย.) ให้น าเกียรติบัตรส่งท่ีงานฝ่ายบุคคล  
 
5. โรงเรียนมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักการ โดยเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาการติด 0 , ร รายละเอียดจะแจ้งท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ในวันจันทร์ ท่ี 22 มิ.ย. 58 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุมครั้งที่ 6/2558 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องจากรองผู้อ านวยการ 
 แจ้งค าสั่งจาก สพฐ. ให้ นายวรวัติ  กิติวงค์ เข้ารับการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2558 
 

 3.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1) แจ้งค่าเป้าหมายการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2558 
  2) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- เพิ่มเติม แจ้งก าหนดการซ้อมใหญ่วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันพุธ ท่ี 24 มิ.ย.  ผู้ก ากับ 1 ท่าน  
รองผู้ก ากับ 2 ท่าน ของแต่ละกอง สลับคาบเรียนท่ี 1 กับ คาบเรียนท่ี 7ในวันพุธ ท่ี 1 ก.ค. 
  3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
- เพิ่มเติม  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาจะแต่งตั้ง โดย ผอ.เขต 36 
  4) ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
  5) แนวทางการจัดท าโครงการทัศนศึกษาของนักเรียน ปี 2558 
เพิ่มเติม  

- การทัศนศึกษาให้จัดแบ่งตามกลุ่มสาระฯ 
- การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเฉลี่ยหัวละ 250 บาท ไม่ต้องเขียนโครงการแต่ให้เขียนกิจกรรมท่ีจะท า 
- งานสื่อนวัตกรรมได้แจ้งการขอรับงบประมาณ ท่านละ 500 บาท ประชาสัมพันธ์ให้ครูท่ีต้องการผลิตสื่อ

ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 500 บาท ให้เสนอได้ท่ีครูอนุกูล และต้องเป็นการน าเสนอนวัตกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต  
 

ครูคธาวุธ เพิ่มเติม (วาระการประชุมของกลุ่มงานวิชาการดังแนบ) 
 -  การสอบสมรรถนะครู ค่าสมัคร 200 บาท สอบท่ี จ.เชียงใหม่ แต่ถ้าจังหวัดใดมีผู้สมัครมากกว่า 300 
คน จะจัดให้มีการสอบที่จังหวัดนั้น 
 - การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ให้ครูประจ าชั้นท าท่ีห้องเรียนของตนเองได้เลย 
 - จะจัดให้มีการสอบนักธรรมตรี ในระดับชั้น ม.1 ทุกคน 
 - สิ้นสุดเวลาในการโยกย้ายกิจกรรมชุมนุม 
 - การเรียนซ้ าของนักเรียนจะจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
 - วันศุกร์ นักเรียนเลิกเรียนเวลา 15.30 น. 
 

3.3 เรื่องจากแผนงานและงบประมาณ 
  1) การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน จาก สพม.36 
  2) การก ากับติดตามผลการจัดการศึกษา และการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี2558(ส่งเป็นไฟล์PDF อีเมล ครูรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง noi_rung@hotmail.com)  
 
 
 
 
 

 

mailto:noi_rung@hotmail.com


 4 
3.4 เรื่องจากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1) การก ากับติดตามด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี  

พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 
 - เนื่องจาก สพม.36 ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานอัตราจ้าง ในปีการศึกษา 2557 จนถึง
ปัจจุบัน จึงขอให้ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และส่งไฟล์ที่อีเมล ภายในวันศุกร์ ท่ี 26 มิ.ย. 58 น้ี 

 2) ทบทวนแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 - เข้างานก่อนเวลา 08.00 น.  และออกงานหลังเวลา 16.30 น. โดยทางกล่มงานจะสรุปข้อมูลใน
รอบ 1 เดือนแจ้งให้ทราบ หากบุคลากรท่านใดมีสถิติมาสายหรือไม่ลงเวลามา/กลับ ให้ติดต่อรับ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความชี้แจงสาเหตุการมาสาย หรือไม่ลงเวลามา/กลับ 
 

ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม 

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติงานสวัสดิการของโรงเรียน ถ้าเห็นว่าข้อไหนควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ให้แจ้งได้ท่ีครูเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น หรือคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 

 
 

 3.5 เรื่องจากกลุ่มบริหารทั่วไป 
  1) แจ้งเรื่อง การอบรม เข้าค่าย “คนดีของแผ่นดิน” ส าหรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๕ และ ศุกร์ ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  (1 คืน 2 วัน) โดยการบูรณาการกิจกรรม 
  2) ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา ดูแลการเข้าแถวของนักเรียน ตรวจนักเรียนท่ีขาดเรียน มาสาย   
  3) สรุปการขออนุญาตใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
  4) การคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน ตามเอกสารท่ีแจก (น าส่ง หัวหน้าระดับ) 
  5) แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ปัจจัยพื้นฐาน) จัดสรร 
    - อาหารกลางวัน   ๗๐ คน 
    - ค่ารถ    ๕๐ คน (ใช้ข้อมูล จาก คป.๐๔) 
    - เสื้อพละ กระเป๋า   
  6) โครงการ “ต้นกล้า เก่ง ดี ศรีเชียงแสน” 
ครูวิภา เพิ่มเติม  

-  ในวันท่ี 26 มิ.ย. เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จะมีการประกวดการจัดบอร์ดของแต่ละห้องเรียน  
โดยให้แต่ละห้องเรียนเป็นผู้สมัครเอง ปีนี้ไม่มีการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดไปหน้าอ าเภอ และ
ขอความร่วมมือจากคณะครูแจ้งให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนทุกคน 
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ครูปรเมษฐ ์เพิ่มเตมิ 
          -  ขออนุญาตจากคณะครูให้นักเรียนท่ีเป็นสภานกัเรียนเป็นผู้สรุปนักเรียนมาสายโดยไม่ต้องเข้าแถวหน้า
เสาธง 
          -  ติดตามการขออนุญาตใช้โทรศพัท์ของนักเรียน 
 
ครูแสงเดอืน เพิ่มเติม 
          - การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทางแนะแนวจะเป็นผู้เรียงล าดับนักเรียนและให้ครูเป็นผูร้ับรอง กระเปา๋
นักเรียนจะปรับเข้าไปอยู่ในอปุกรณ์การเรยีน และเสือ้พละจะปรับเข้าไปอยู่ในเครือ่งแบบนักเรียน 
ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม 
         - เรื่องปจัจัยพืน้ฐานนกัเรียน มีแนวคิดท่ีจะให้นักเรยีนทุนน าเงินสว่นหนึ่งมาลงทุนร่วมกัน 
 โดยจะรว่มกับครูเกษตร และขอข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่งความถนัดและความต้องการในการประกอบอาชพีของนักเรียน 
 
ครูคธาวุธ เพิ่มเตมิ 
        - ขอให้ครูส่งรายชื่อผูป้กครองนักเรียนรายละ 3 คน 
 
ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองการประชุม 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่3  เรือ่งสืบเนื่องการประชุม 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่4  เรือ่งเสนอเพือ่ทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่5  เรือ่งอืน่ๆ  

- ประชาสัมพันธ์งานพิธีบวงสรวงพญานาค สามเหลี่ยมทองค า วันเสาร์ ท่ี 20 มิถุนายน 2558  
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

- งานแนะแนวสรุปผลข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2558 (เอกสารดังแนบ) 
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ปิดประชุม  เวลา  17.58  น. 
                 สาลีทิพย์  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ์ 
                 มยุรัตน์    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
  
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

               (นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ปฏบิัติหน้าที่ 
         ผูอ้ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


