
รายงานการประชุมครแูละบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ครั้งท่ี 8/2558 

วันศุกร์ ท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  15.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

******************* 

ประธานท่ีประชุม  นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผู้เข้าประชุม จํานวน 72 คน    (ตามรายชื่อดังแนบ) 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม จํานวน 8 คน   คือ    
1. วรวัต ิ  กิติวงค์  ไปราชการ 
2. นางชนิสรา  ฉิมสงค์  ลากิจ 
3. นายกฤษณ์  ณ  ลําปาง ลากิจ 
4. นายนคร  ชื่นชม  ลาป่วย 
5. นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง ลาป่วย 
6. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ  ช่วยราชการ 
7. นายมนัส  ทองคํา  ช่วยราชการ 
8. นายพันธ์ชัย  แท้สูงเนิน ช่วยราชการ 

 
ประชุม เวลา  16.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน ให้โรงเรียนถือปฏิบัต ิ

(เอกสารดังแนบ)  
2. สพฐ. ออกคําสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 4 ราย  

(นายทองปอนด์  สาดอ่อน ย้ายไป สพม.35 และแต่งตั้งนายอดุลย์ศักดิ์  บุญอเนก เป็น ผอ. สพม.36)   
เพิ่มเติม - หลังวันท่ี 12 ส.ค. 58 จะมีคําสั่งย้ายนอกฤดูกาล 

3. สพฐ. ได้จัดทําโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด” เพ่ือเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน โดยได้มอบให้  
สพม.36 จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสถานศึกษา  
และมอบหมายให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง และกํากับติดตามให้ครู นักเรียน ยึดถือปฏิบัติ 

4. สพฐ. เตรียมการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน” ใน 10 จังหวัด โดยมีหลักการ 3 ด้าน คือ 

1) หลักสูตรอาเซียนศึกษาและอาชีพ 
2) ภาษาสื่อสาร โดยเน้นภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสอง (ภาษาท่ีอยู่ใกล้เคียงในพ้ืนท่ีโรงเรียน) 
3) การใช้ ICT 

    โรงเรียนต้องปรับจุดเน้น อัตลักษณ์ เพ่ือเตรียมเด็ก เตรียมคน ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 



5. ขอความร่วมมือคณะครูดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้ส่งผลคะแนนภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบกลางภาคเสร็จ เพ่ือจะได้นําข้อมูล
มาดําเนินการต่อไป ท้ังนี้ทางโรงเรียนจะจัดทําปฏิทินและแจ้งแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อไปให้ชัดเจน
อีกครั้งหนึ่ง 

6. โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี   
สารสนเทศ (DLIT) เป็นโน้ตบุ๊คพร้อมโทรทัศน์สี LED ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 7 ชุด (งบปี 56 = 1 ชุด,  
งบปี 57 = 6 ชุด) โดยจะเริ่มจัดสรรให้สําหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นลําดับแรก ตามจุดเน้นใน
การพัฒนาด้านภาษาเพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ตามข้อ 2) 

7. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายจาก สพฐ. (งบปี 58) ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  
จํานวน 716,400 บาท โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

เพิ่มเติม - สังกะสีท่ีถอดจากโรงอาหารจะนํามาสร้างโรงจอดรถสําหรับครู ประมาณเทอม 2 จึงจะเริมก่อสร้าง 
8. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากเทศบาลเวียงเชียงแสน (งบปี 58) จํานวน 130,000 บาท ดังนี ้

1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จํานวน  50,000  บาท 
2) โครงการยุวมัคคุเทศก์   จํานวน  20,000  บาท 

เพิ่มเติม - โครงการนี้มอบให้ชุมนุมภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว และชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ ขอปรึกษากับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาชุมนุม ในวันจันทร์ ท่ี 27 ก.ค.) 

3) โครงการต้นกล้าอาชีพ  จํานวน  30,000  บาท 
4) โครงการเชียงแสนมินิมาราธอน จํานวน  30,000  บาท 

9. ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาคณะกรรมการฯ ยืนยันผลการประเมิน
ตนเองใน SAR ของโรงเรียนทุกมาตรฐานและมีข้อเสนอแนะให้นํามาตรฐานการศึกษามาเป็นกรอบ
เป้าหมายในการดําเนินงานทุกด้านของโรงเรียน 

10. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย 
โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการท่ัวไปและเฉพาะราย ให้แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

เพิ่มเติม - เรื่องนี้ฝากให้อาจารย์แนะแนวช่วยดูแล 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุมครั้งท่ี 7/2558 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องจากรองผู้อํานวยการ 
  -  พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 
ผอ. เพิ่มเติม - พรบ. นี้ เป็น พรบ. เก่ียวกับการบริการประชาชน เป็นกฎหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่
ปฏิบัติตามมีความผิดท้ังทางแพ่งและอาญา มี 7 เรื่องท่ีเก่ียวกับโรงเรียน 
 
 
 



 3.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1) การส่งคะแนนระหว่างภาคเรียน วันท่ี 3 – 7 ส.ค. 58 และประกาศผลสอบ วันท่ี 10 ส.ค. 58 
  2) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 7 – 11 ธ.ค. 58 
  3) การส่งหลักสูตรสถานศึกษา (ภายในวันท่ี 31 ก.ค. 58) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยส่งแล้ว 
  4) นโยบายการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 
  5) ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
ครูแสงเดือน ชี้แจงเพ่ิมเติม (เอกสารดังแนบ) 
  6) การเก็บเอกสารในแฟ้มสะสมผลงาน 
  7) ห้องศูนย์ข้อมูลนักเรียน (ห้องธนาคารโรงเรียนเดิม) 
   

 3.3 เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
  -  การเตรียมการรายงานการควบคุมภายใน 
ผอ. เพิ่มเติม - การควบคุมภายในต่างจากการตรวจสอบภายใน จะมีการหาจุดเสี่ยงในงานของตนเอง ซึ่งจะมี
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดย สพม. 36 
 

 3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  -  การตรวจสอบระบบงานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) เพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) ทาง www.cmss-otcsc.com / เลือกเมนูตรวจสอบ
ข้อมูล ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล โดยระบบจะเปิด-ปิด ระหว่างวันท่ี 3 – 9 
สิงหาคม หากพบมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบตามคู่มือการใช้งาน 
เพิ่มเติม - การย้ายข้าราชการครูฯ กรณีปกติขอแบบฟอร์มได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งภายในวันท่ี 10 ส.ค. 
ผอ. เพิ่มเติม - เรื่องการย้ายสิ่งท่ีสู้ไม่ได้คือคะแนน ต้องตอบโจทย์ให้ได้ครบทุกข้อ การย้ายครั้งนี้เป็นครั้ง
สุดท้ายของการยื่นแบบเดิมต่อไปจะมีการย้ายปีละครั้งและมีการย้ายเพ่ือเกลี่ยกําลัง 
   

 3.5 เรื่องจากกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  1) แจ้งเรื่อง การปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา 
เพิ่มเติม - ขอความร่วมมือคณะครูเช็ครายชื่อนักเรียนหลังจากท่ีสภานักเรียนบอกให้เลิกแถวพบครูท่ีปรึกษาได้ 
 - การพบปะนักเรียนหน้าเสาธง วันจันทร-์กลุ่มบริหารท่ัวไป วันอังคาร-กลุ่มบริหารวิชาการ  
วันพุธ- สภานักเรียน วันพฤหัสบด-ีผู้บริหาร วันศุกร-์กลุ่มบริหารท่ัวไป 
  2) การแจ้งรายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรียนในคาบแรกให้กับกลุ่มบริหารท่ัวไป เพ่ือติดตามนักเรียน   
ช้ีแจง - การใช ้Google App แจ้งรายชื่อนักเรียนท่ีคาดเรียนคาบแรก (เอกสารดังแนบ)  

3) การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจําวันและการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 
เน้นย้ํา ให้ลงลายมือชื่อทุกครั้ง 

4) กิจกรรมการรณรงค์เรื่อง ขยะ ภายในสถานศึกษาโดยงานสภานักเรียน 
5) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันพุธ ท่ี 29 กรกฎาคม 2558 (แจ้งคําสั่ง) 

เพ่ิมเติม - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจัดให้มีกิจกรรมในทุกระดับชั้น และแจ้งให้หัวหน้าระดับรับเทียนพรรษาได้ท่ี
ห้องกิจการนักเรียน 

6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต 

7) รายงานการดําเนินการกับนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
รองฯ จรัญ - แจ้งบันทึกข้อความแนวปฏิบัติในกรณีเร่งด่วน 
ครูนภสวรรณ - แจ้งเรื่องการจัดงานวันสุนทรภู่ ในวันท่ี 29 ก.ค. (ภาคเช้า) เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีม่วง  
  - ในวันจันทร์และวนัอังคาร ขออนุญาตนักเรียนท่ีร่วมการแสดงซ้อมการแสดง และขอครูประจํา
วิชาเช็คชื่อให้นักเรียน 
ครูอนุกูล - เด็กชายนที  ชัยตึก นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงขอเชิญชวนให้คณะครูร่วม
บริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนทรัพย์ในการรักษา 
ครูแสงเดือน - ติดตามแบบสอบถามประเมินผลการสอบกลางภาค 
ครูกิ่งกาญจน ์ - แจ้งเรื่องการตรวจสอบภายใน ซึ่งมาตรวจสอบงานการเงิน-บัญชี พัสดุ และแผนงาน เรียบร้อยดี 
ผอ. เพิ่มเติม - ในวันท่ี 29 ก.ค. จะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้รับต้นไม้มาจาก มฟล. และอําเภอเชียงแสน  
โดย บริษัทกรีนวิง จะให้เงินค่าบํารุงรักษา ในเวลา 11.00 น. ประสานครูให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และในภาคบ่ายฝาก
ให้ครูช่วยดูแลนักเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

- วันท่ี 3 ส.ค. ทางโรงเรียน ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอําเภอเชียงแสน 
-  1-9 ส.ค. จะมีการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ (แข่งฟุตบอล) ณ สนามกีฬาโรงเรียน 
- แจ้งข่าวบุคลการท่ีไปช่วยราชการ เรื่องได้ผ่าน อ.ก.ค.ศ. แล้ว ผลการพิจารณาได้กลับมาปฏิบัต ิ

หน้าท่ี 2 คน ส่วนครูพันธ์ชัย ผลการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา  18.00  น. 
                 สาลีทิพย์  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ์ 
                 มยุรัตน์    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
  
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

               (นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าท่ี 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


