
รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือน 
ครั้งที่ 10/2558 

วันศุกร์ ที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา  15.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

******************* 
ประธานที่ประชุม  นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผู้เข้าประชุม จ านวน 54  คน    (ตามรายชื่อดังแนบ) 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม จ านวน  12  คน   คือ    
1. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา   ไปราชการ 
2. นางจิรานุช  บุญคง   ไปราชการ 
3. นายพูนศักดิ์  สุธีชัย   ไปราชการ 
4. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ   ไปราชการ (นศท.) 
5. นายณัฐกร  ทูลศิริ   ไปราชการ (นศท.) 
6. นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์   ลากิจ 
7. นางนันทพร  แซ่หว่าง   ลากิจ 
8. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ  ลากิจ 
9. นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ลากิจ  
10. นายนคร  ชื่นชม   ลาป่วย    
11. นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง  ลาป่วย 
12. นายพันธ์ชัย  แท้สูงเนิน  ช่วยราชการ 

 

ประชุม เวลา  15.40  น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
1) นโยบายปฏิรูปการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 

1.1 ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายใน ก.ย. 59 ให้มากท่ีสุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
1.2 ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
1.3 ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของ ศธ. ลง 
1.4 เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต ารา ต้องคุ้มราคา 
1.5 ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้ 
     ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
1.6 ปรับหลักสูตรท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
1.7 ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
1.8 ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
1.9 น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
1.10 เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 



1.11 การวัดและประเมินผลให้เน้นการน าไปพัฒนาผู้เรียน 
1.12 ปรับปรุงโครงการเดิมที่ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปหรือไม่สัมฤทธิ์ผล ในบางโครงการต้อง 
    มีการบูรณาการงบประมาณและกิจกรรม และท าด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.13 จัดให้มีช่องทางสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรอย่างหลากหลาย น าเทคโนโลยีมาช่วย (การประชุม     
       ทางไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) 

2)  นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.1 สร้างทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 
2.2 น ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ 
  “ให้ครูรักเด็กและเดก็รักคร”ู 
     “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วย 
       สอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 

3)  ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเป็นแกนน าของ สพม.36  
    จะร่วมประชุมรับนโยบาย 15-16 ต.ค. ที่เชียงใหม่ และเริ่มปรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
    ใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคเรียนที่ 2  
4) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนจะด าเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนอาคารสถานที่  

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้แจ้งปฏิทินให้ทราบเพ่ือประสานการด าเนินงานต่อไป 
อนึ่ง หากคณะครูมีความประสงค์จะปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งใดให้แจ้งงานอาคารสถานที่ก่อนปิดภาคเรียน 

5) เพ่ือให้การด าเนินการปลูกฝัง อัตลักษณ์ “คิดดี พูดดี ท าด ีมีคุณธรรม” สัมฤทธิ์ผล โรงเรียนจะท า     
ประชาคมนักเรียนเพ่ือก าหนดข้อปฏิบัติและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  
และเริ่มปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน 
(จะส่งแนวทางและเอกสารให้ทางเว็บไซต์โรงเรียน) และให้กรอกข้อมูลหลังจากท าการสอบเสร็จ  
ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

6) การวิจัย สรุปว่าจะท าวิจัยแบบ R&D โดยท าให้สอดคล้องท้ังในระดับชั้นเรียนและสถาบัน ใช้เวลา 2 ปี    
    การศึกษา  เรื่อง “รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา........................” 

      “รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” 

    จะด าเนินการอบรมในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 โดย รองฯ วรวัติ  กิติวงค์ 

7) สรุปข้อมูล ครู-นักเรียน 15 ปี (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2572) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 (มาจากการค านวณโดยโปรแกรมของ สพฐ.) 

ปีการศึกษา นักเรียน ครู 

  ตาม จ.18 ตามเกณฑ์ กคศ. 

2558 947 58 53 

2559 803 58 45 



2560 756 56 43 

2561 735 54 41 

2562 714 53 38 

2563 693 52 38 

2564 672 49 38 

2565 652 47 38 

2566 633 44 38 

2567 615 41 38 

2568 597 41 38 

2569 580 39 36 

2570 564 38 34 

2571 549 36 32 

2572 534 36 32 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  

 มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องจากรองผู้อ านวยการ 
  - แจ้งเตรียมความพร้อมประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ให้เตรียมโน๊ตบุ๊คและโหลดโปรแกรม 
spss มาด้วยในวันที่ 9 ต.ค. 58 โดยในวันที่ 8 ให้น า ID Plan ของนักเรียนทุกคนมาด้วย 
  - แจ้งก าหนดการกีฬานักเรียนกลุ่มย่อยที่ วันที่ 23 – 27 พ.ย. ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ได้จัดส่งรายชื่อนักกีฬาไปเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งทุกรายการแข่งขัน 
  - แจ้งตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ครูกรมสามัญเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ ที่ 17 ต.ค. เวลา 08.30 น. 
ณ  โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ (นางปิติญา  สุวรรณรังษี, นางวิภา  กันสีเวียง, นางนภสวรรณ  พันพิงค์,  
นางพงศ์สุธี  เลศักดิ์, นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ) 

- แจ้งประกาศผลการคัดเลือกการประกวดและเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม Best Practice  



ประเภทการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่ส าคัญ ส าหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 ในระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

1. นายอนุกูล  วังเวียงทอง ระดับคุณภาพ ดี 
2. นายณัฐกร  ทูลศิริ       ระดับคุณภาพ พอใช้ 

โดยจุดอ่อนของโรงเรียนคือ ครูไม่ค่อยมีใครสนใจส่งนวัตกรรม 
 

ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม ขอให้ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาเน้นย้ านักกีฬาว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องของการมีน้ าใจนักกีฬา 
 
 

 3.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
  - แจ้งก าหนดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วันที่ 10 – 13 พ.ย. (พิธีเปิดวันที่ 12 และพิธีปิดวันที่ 13) 
เพ่ิมเติม วันจันทร์ และวันอังคาร มีการเรียนการสอนปกติ จะมีการแข่งขันนอกรอบบางรายการ และให้ส่งรายการ
ค่าใช้จ่ายอย่างช้าภายในวันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. นี้ 
 

ครูศุทธินี เพ่ิมเติม งานวัดผลเรื่องเกรด ระบบยังคัดข้องจึงจัดอบรมยังไม่ได้ หลังจาการการไปอบรมในวันที่ 30 ก.ย. 
จะกลับมาขยายผลให้คณะครูทราบ เว็บลิ้งค์ SGS อยู่หน้าเว็บ สพม.36 ส่วนการกรอกคะแนนของครูอนุกูล 
สามารถเข้าไปกรอกได้เลย 
 

ครสูายบัว แจ้ง คุณครูไม่ต้องปริ้นคุณลักษณะของนักเรียนส่ง  
 

 3.3 เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - การทัศนศึกษาขณะนี้มีผู้ร่วมเดินทาง จ านวน 28 ท่าน (ผู้ติดตาม 2 ท่าน) และสามารถจองตั๋ว
เดินทางได้ถึงวันที่ 30 ต.ค. นี้ การติดต่อบริษัททัวร์ทางโรงเรียนก าลังด าเนินการ 
 

ผู้อ านวยการ เพ่ิมเติม - การย้ายจะมีการพิจารณาประมาณเดือน ต.ค. นี้  
    - ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้รับ 2 ขั้น จ านวน 8 ราย ส่วนที่เหลือได้รับ 1 ขั้น 

ทุกราย ยกเว้นครูที่ลาป่วยเกินก าหนด และขอให้ครูช่วยกันคัดต้านการเลื่อนขั้นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ด้วย 
 

 3.5 เรื่องจากกลุ่มบริหารทั่วไป 
  - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขอให้ทุกท่านกรอกรายละเอียดและน าส่งที่ 
ครูปรเมษฐ์ ส่วนของนักเรียนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  - แจ้งครูชาย ที่อยู่เวรกลางคืน ในช่วงนี้จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นแบดมินตันที่หอประชุม
ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น.  
  - ได้จัดท าแบบแจ้งซ่อมแซมไว้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไปแล้ว ซึ่งจะด าเนินการซ่อมแซมให้
ในช่วงปิดเทอม 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

ครปูรเมษฐ์  แจ้ง ช่วงที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนเข้ามาใช้อาคาร 2 จึงขอฝากให้คุณครูช่วยกันดูแล และในช่วงปิดเทอม
จะมีนักเรียนเข้ามาซ้อมก่อนการแข่งขันกีฬาสี ทางโรงเรียนจะมีแนวทางการดูแลอย่างไร 

ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม - ขอให้ท าเป็นปฏิทินหรือรายละเอียดมาน าเสนอ เพ่ือจะได้มีหลักฐานและให้นักเรียนอยู่
ภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม โดยให้ครูที่ปรึกษาประจ าสีเซ็นต์รับรองมารวมทั้งการยืมอุปกรณ์กีฬายืมได้ที่ครูพละ
และต้องระวังอย่าให้นักเรียนท าเกินขอบเขต 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

- การคัดเลือกครูร่วมการแข่งขันกีฬาวันหัวใจสีแดงและการแสดงของคณะครู 

ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม - การจัดค่ายระหว่างปิดภาคเรียน มีภาษาจีน กลุ่มสาระฯ สังคม และศิลปะ งบประมาณ
ที่ใช้คือ งบกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี 

   - ทางเทศบาลเชียงแสนได้เปิดรับสมัครนักเรียน เพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ในช่วงปิดภาคเรียน 
โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้ 

รองฯวรวัติ เพ่ิมเติม - เรื่องโรงเรียนโครงการสุจริต มีโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม และโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
เข้าร่วมโดยต่อไป สพฐ. จะก าหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ใต้ร่มโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

ปิดประชุม  เวลา  16.47  น. 
                 สาลีทิพย์  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ์ 
                 มยุรัตน์    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
  

     (ลงช่ือ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

               (นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


