รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน
ครั้งที่ 9/2558
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
*******************
ประธานที่ประชุม นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้เข้าประชุม

ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

จํานวน 56 คน (ตามรายชื่อดังแนบ)

ผู้ไม่เข้าประชุม จํานวน 14 คน คือ
1. สิบเอกจรัญ
สุธาพจน์
2. นางแสงเดือน
จิเรณุวัฒน์
3. นางจิรานุช
บุญคง
4. นางสาววรัญญา
ไชยตาจักร์
5. นายธวัชชัย
อุ่นกาศ
6. นายณัฐกร
ทูลศิริ
7. นายอนุกูล
วังเวียงทอง
8. นางนิภาวรรณ
วิชัย
9. นายชาติชาย
ไตรพิริยะ
10. นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร
11. นายนคร
ชื่นชม
12. นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง
13. นางวิภา
กันสีเวียง
14. นายพันธ์ชัย
แท้สูงเนิน

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ (นศท.)
ไปราชการ (นศท.)
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ช่วยราชการ

ประชุม เวลา 16.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
1) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
รมต. ศธ. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมช. ศธ. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รมช. ศธ. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (เน้นเรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธยุว
ประสิทธิคุณ)
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
- โครงการ ปณิธานความดี ปีมหามงคลตลอดเวลา 3 ปี (58-60) ของรั ฐ บาล “คิดดี พูด ดี ทํา ดี
มีคุณธรรม” และให้ถือเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วย
- การเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็น“โรงเรียนคุณธรรม”

- การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม
- การนําเงินเหลือจ่ายสะสมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนไปจัดตั้งเป็นเงินทุนการศึกษา “โครงการ
ต้น กล้า เก่ง ดี ศรีเชียงแสน” (จะจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารขึ้นมา)
- โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนงบประมาณ 900,000 บาท (ตัวอาคาร
700,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท อยากให้ทุกท่านเผยแพร่ข้อมูลการจัดสร้างไปยังทุกแหล่ง
เพื่อรวบรวม
3) เพิ่มเติมกําหนดการศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสันกําแพง (โรงเรียนในโครงการ
กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
4) แจ้งเน้นย้ําให้ครูเวรและยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุม
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม เพื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1 เรื่องจากรองผู้อํานวยการ
- แจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี
3.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ
1) การศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558
- รถออกจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เวลา 05.00 น.
- กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงาน STEM ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย
1. รถปิ๊คอัพของโรงเรียน (สีดํา)
- ผู้โดยสาร รองผู้อํานวยการ 2 ท่าน+ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (ชาย) 3 ท่าน
2. รถตู้คันที่ 1
- ผู้โดยสาร ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์+ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (หญิง)+
ครูแนะแนว
3. รถตูค้ ันที่ 2
- ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รถตู้โรงเรียน
- ผู้อํานวยการ+ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ+ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
(ครูชาติชาย, ครูธวัชชัย)
2. รถตู้คันที่ 2
- ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ+ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ (ครูกฤษณ์)

3. รถตู้คันที่ 3
- ครูคธาวุธ+ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย+ครูสนับสนุนการอน (ครูกิ่งกาญจน์+
ครูพริ้มเพรา)+ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ (ครูปิติญา+ครูนิติกานต์)+ครูรวี
- ภาระงาน
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน กําหนดแผนการปฏิบัติในกระบวนการ
เรียนการสอน (อันเกิดจากการศึกษาดูงาน) จะมีแบบฟอร์มให้
หมายเหตุ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนนี้ได้ให้ส่งใบลา
2) การแข่งขันกีฬานักเรียน (กีฬาสีภายใน)
- กําหนดการแข่งขันภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน
- ดําเนินการจัดแบ่งคณะสีและกิจกรรมคณะสีภายในเดือนกันยายน
3) การเตรียมการสอบ O-Net ประจําปีการศึกษา 2558
- ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุม่ ฯ วางแผนและดําเนินการ ไม่มีการติวจากวิทยากรภายนอก
(ในรูปบริษัท) ให้ดําเนินการและนําเสนอก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
4) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2558
- ให้กลุ่มสาระฯ ดําเนินการโดย
กรณีที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางไกล และมีค่าใช้จ่ายเกินที่โรงเรียนจัดสรรให้จัด
กิจกรรมเสริมสําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถไปกับคณะได้ โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสมและนํา
เรียนเสนอผู้อํานวยการเป็นรายกลุ่มสาระฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
เพิ่มเติม ให้แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ไปตามเป้าหมาย 2. กลุ่มที่จัดให้ตามความเหมาะสม
รองฯวรวัติ เพิ่มเติม กลุ่มงานวิชาการได้จัดทําแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
แล้ว แผนงานโครงการให้ส่งวันจันทร์ ที่ 24 ส.ค. 58
ผู้อํานวยการ เพิ่มเติม การไปศึกษาดูงานขอให้ตรงเวลาที่สุด รถไม่จําเป็นต้องขับตามกันเป็นขบวน เปิดเทอม
2/2558 ในวันที่ 26 ต.ค. 58 (เปิดก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์) งานกีฬาสี จะจัดในช่วงวันที่ 2-6 พ.ย. โดยจะปรับเวลา
เรียน เหลือ 50 นาที/คาบ คาบ 7 เลิกเรียน เวลา 15.10 น. เวลาที่เหลือให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ครูคธาวุธ เพิ่มเติม เหตุผลที่ใช้สัปดาห์แรก เพราะสัปดาห์ต่อไปมีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5) การเรียนซ้ําประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- หมดเขตวันที่ 6 กันยายน ขอความร่วมมือครูประจําชั้นกําชับ ติดตามนักเรียนในชั้นเรียนและ
ขอให้ครูประจําวิชาส่งผลการเรียนซ้ํา ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่องานวิชาการจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
3.3 เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับครูผู้สอน
โดยจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานครู และมอบเกียรติผลงานดีเด่น 4 รายการ
(1.1) รายการการพัฒนาตนเอง (ID plan) ส่งปีละครั้ง ก่อน 28 สิงหาคม 2558
(1.2) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งปีละครั้ง ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2559
(1.3) แผนการจัดการเรียนรู้
ส่งภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(1.4) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ส่งทุกภาคเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง

2) ติดตามการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และหลังจาก
จัดทํารูปเล่มรายงานไปแล้ว ขอให้ทําไฟล์ PDF หรือ word ตามแบบฟอร์มการายงานได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน
กลุ่ ม แผนงานและงบประมาณ หั ว ข้ อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนงานและงบประมาณ แล้ ว ส่ ง ทางอี เ มล
anuchit.po@csws.ac.th เพื่ออัพเดตขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น วันไหว้ครู ค่ายคุณธรรม วันแม่แห่งชาติ
วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สัปดาห์อาเซียน แห่เทียนพรรษา ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ
หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการกับหน่วยงานภายนอก เช่น ไปอบรมสัมมนา ส่งนักเรียนเข้า
แข่งขัน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา หลังจากรายงานถึงฝ่ายบริหารแล้ว ให้สรุปจัดทําเป็นไฟล์word หรือ PDF ส่งให้
แผนงานด้ ว ยที่ อีเ มล worrawat.ki@caws.ac.th เพื่ อการจัด ระบบสารสนเทศและการประกัน คุณภาพที่ มี
ประสิทธิภาพ กรณีนี้ไม่มีแบบฟอร์มตายตัวให้สรุปตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมแต่ละประเภท
3) ทบทวนการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการเรียน ฟรี 15 ปี 4 รายการ
3.1 ด้านคุณธรรม จัดค่ายคุณธรรม ม.1, ม.4 ไปแล้ว 60,000 บาท และจัดสรรงบประมาณไว้
สําหรับกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนสุจริต 70,000 บาท
3.2 ด้าน ICT เตรียมพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการให้บริการด้าน ICT ห้องคอมพิวเตอร์
2 จํานวน 30 เครื่อง จัดซื้อไป 12 เครื่อง (ใช้งบประมาณกรุงไทยสานฝัน 215,800 บาท) และอีก 18 เครื่องในภาค
เรียนที่ 2
3.3 ด้านวิชาการ เป็นงบประมาณสําหรับเตรียมพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และค่ายภาษาต่างประเทศ
3.4 กิจกรรมทัศนศึกษามอบเป็นรายหัวนักเรียนคนละ 200 บาท ให้แต่ละกลุ่มสาระดําเนินการได้
ครูสายบัว สอบถาม ถ้าเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่ตั้งไว้ให้ใช้งบประมาณจากส่วนไหน
รองฯวรวัติ ตอบ สามารถใช้งบประมาณจากกลุ่มงานวิชาการได้
3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) แจ้งระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศลของโรงเรียน
เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนมีรายละเอียดอยู่ 4 หน้า ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 58
2) เน้นย้ําการประชุมสามัญประเดือน จะจัดให้มีการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน(ถ้า
มีการเปลี่ยนแปลงจะปิดประกาศแจ้งให้ทราบ) และสามารถเข้าไปอ่านรายงานการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของ
โรงเรียน (ไปที่กลุ่มงานกลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานการประชุม) ก่อนการประชุมได้ล่วงหน้า เพื่อ
รับรองการประชุมในครั้งต่อไป
3.5 เรื่องจากกลุ่มบริหารทั่วไป
1) การดําเนินงาน การแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนคาบแรก
- การปฏิบัติ แจ้งทาง google application/ line /แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- ปัญหา
1. การแจ้งทาง google ครูส่วนใหญ่คิดว่า ไม่สะดวก เพราะการถึง เว็บไซต์ มีข้อจํากัด
บางอาคารมีสญ
ั ญาณดีมาก บางอาคารไม่มีเลย
2. การแจ้งทางไลน์ สะดวก รวดเร็ว สําหรับคนแจ้ง แต่ปัญหาเกิดกับคนรับแจ้ง
เพราะต้องคีย์ข้อมูลอีก แล้วจึงโทรหาผู้ปกครอง ทํางานหลายขั้นตอน

3. การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มีน้อย
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่นักเรียนแจ้งไว้ ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือ ติดต่อไม่ได้
5. นักเรียนหลายคน หลายห้อง ไม่แจ้งข้อมูลผู้ปกครอง(มีเอกสารให้ครูที่ปรึกษาติดตาม)
- ผลการปฏิบัติ
1. ผู้ปกครองทั้งหมดที่ติดต่อไป แสดงความยินดี และให้ความร่วมมือในการติดตาม
นักเรียน และให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น มีปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องการแยกกันอยู่ของพ่อ-แม่
ผู้ปกครอง ทําให้เกิดปัญหากับตัวนักเรียน
๒) ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
- การแต่งกายไม่ถูกระเบียบ เช่น ไม่สวมถุงเท้า หรือ เอาถุงเท้ามาแอบสับเปลี่ยน ใช้กระเป๋า
แฟชั่น เป็นแบบผ้า /รองเท้าผิดระเบียบ/ ทรงผม ยาว หรือ ตัดมาไม่เหมาะกับสภาพความเป็นนักเรียน
- การสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ลดลงไปเยอะ แต่ก็ยังมีประปราย
- การทําความเคารพของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่ไหว้ ครู จะทําความเคารพเฉพาะครูที่สอนตัวเอง หรือ ที่รู้จัก เปรียบเทียบกับหลายโรงเรียนที่คณะครูประชุม
อบรม นักเรียนจะทําความเคารพดีมาก
- การแก้ปัญหา
1. ต้องกําหนดเป็นวาระแห่งโรงเรียนว่า ต้องการให้นักเรียนเรามีคุณลักษณะด้านไหน
แล้วร่วมกันแก้ปัญหาและนํานักเรียนไปสู่จุดนั้นๆ ให้ได้ คิดดี พูดดี ทําดี มีคุณธรรม เป็นปรัชญาของ
โรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา ต้องเอาจริงเอาจังในการอบรม/ให้แนวคิดหลังเลิกแถวและในคาบโฮมรูม
ครูเวร ต้องคอยสอดส่องดูแลอย่างจริงจัง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ครูพริ้มเพรา ขอให้ทางโรงเรียนจัดบริการเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับนักเรียน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ครูพริ้มเพรา สอบถาม การทําวิจัยต้องทําทั้ง 5 บทหรือไม่ แนะนําควรจัดอบรมการทําวิจัย
รองฯวรวัติ ตอบ
ไม่จําเป็นต้องทําทั้ง 5 บท แต่ขอให้ทําให้ถูกต้องตามหลักการทําวิจัย
ผู้อํานวยการ เพิ่มเติม - วันที่ 2 ก.ย.ช่วงบ่ายจะมีการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
เชียงแสน ณ ห้องประชุมสินสอน ซึ่งการประชุมครั้งถือว่าเป็นการเปิดบ้านแนะนํา
โรงเรียนไปด้วย
- ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เครื่องตัดหญ้า จํานวน 1 เครื่อง จากเทศบาล
เวียงเชียงแสน และจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ต่อไป
ครูปรเมษฐ์ แจ้ง เรื่องการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ของนักเรียนขอให้แจ้งนักเรียนอย่านําป้ายประกาศไปติดตาม
ฝาผนังตึก เน้นย้ําการแจ้งเหตุของครูเวรประจําวันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ให้แจ้งผู้บริหารก่อนเป็น
อันดับแรก

ครูคธาวุธ แจ้ง ในทุกวันพุธ มีการใส่ชุดลูกเสือ-เนตรนารี จึงอยากให้นักเรียนทําความเคารพแบบลูกเสือเนตรนารี
ครูรวี ตอบ
ได้เน้นย้ําโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3 ให้ปฏิบัติตามแล้ว แต่นักเรียนชั้น ม.1 กับ นักเรียนชั้น
ม.2 อยากให้ผบู้ ังคับบัญชาช่วยฝึกนักเรียนให้บ่อยขึ้น และในการทํา ID Plan ขอให้ครูประจําชั้น
ช่วยตรวจสอบด้วย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ทําเพื่อส่ง
ผู้อํานวยการ เพิ่มเติม ขั้นแรกแค่อยากให้ผู้ปกครองได้รับรู้และปล่อยให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนต่อไป
ในเรื่องคุณธรรมจะทําตามโมเดลของโรงเรียนบางมูลนาก ไปตามลําดับและในวันเสาร์
ที่ 22 ส.ค. ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งในปีแรกจะทําเรื่อง
ความซื่อสัตย์

ปิดประชุม เวลา 17.44 น.
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