รายงานการประชุมสามัญประจาเดือน
ครั้งที่ 11/2558
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
*******************
ประธานที่ประชุม นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ผู้เข้าประชุม

จานวน 60 คน (ตามรายชื่อดังแนบ)

ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน 6 คน
1. นางสาวรัตตินันท์
2. นายอนุกูล
3. นางแสงเดือน
4. นายพงศ์สุธี
5. นางนิภาวรรณ
6. นายพันธ์ชัย

คือ
ตั้งเพียร
วังเวียงทอง
จิเรณุวัฒน์
เลศักดิ์
วิชัย
แท้สูงเนิน

ไปราชการ
ไปราชการ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ช่วยราชการ

ประชุม เวลา 09.20 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
1) การพิจารณาโยกย้ายรอบที่สอง จะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 28 ต.ค. มีตาแหน่งว่าง 6 ตาแหน่ง
2) เปิดเรียนวันแรก (วันที่ 26 ต.ค.) เริ่มเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 07.45 น. โดยจะใช้เวลาหน้าเสาธง
20 นาที (รวมพบครูที่ปรึกษา) เข้าห้องเรียนเวลา 08.20 น. เริ่มเรียนชั่วโมงแรก เวลา 08.20 – 09.15 น.
ภาคเช้าเรียน 4 คาบ ภาคบ่ายเรียน 2 คาบ ยกเว้น ม.ปลาย (คาบที่1 ของวันที่ 26 ต.ค. เป็นชั่วโมง
ปฐมนิเทศ)
3) วันพฤหัสบดี ที่ 29 ต.ค. ทางโรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (ประมาณ 70 - 75 คน)
4) ในวันศุกร์ ที่ 30 ต.ค. ให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันหัวใจสีแดง (ปิดโรงเรียน) ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ภาคเช้ามีพิธีเปิดและรับเกียรติ บัตร แข่งกีฬา และร่วมรับประทานอาหาร ให้ใส่ชุดกีฬา ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
เกียรติบัตรให้ใส่ชุดสุภาพ (รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร 1. นายกฤษณ์ 2. นายนคร 3. นางยลรวี
4. นายนิมิตร 5. นางสายบัว 6. นางสาวอารีรัตน์ 7. นางแสงเดือน 8. นางสาวรัตตินันท์
9. นายสุพัฒน์ 10. นางฐิตติยา)
5) ในวันเสาร์ ที่ 31 ต.ค. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยจะจัดการประชุมผ่านระบบทีวี
วงจรปิดภายในแต่ละห้องเรียน (ผู้ปกครองไม่ต้องเข้าหอประชุม) ครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้ดูแลผู้ปกครองใน
แต่ละห้องเรียน 30 นาทีแรก พบผู้บริหารซึ่งจะให้เวลาครูที่ปรึกษาพบกับผู้ปกครองมากที่สุด
- ระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ย. มีกิจกรรมกีฬาสีภายใน
- ระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ย. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
- ระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ย. กิจกรรมกีฬากลุ่มย่อยที่ 3 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พิธีเปิ ด
วัน ที่ 25 และพิธีปิด วันที่ 27 พ..ย. (ทางโรงเรียนจะทาการปิดโรงเรียน ในวันที่ 25 -27 พ.ย. ซึ่งปี
การศึกษาหน้าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน)

- ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธ.ค. ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเชียงแสนมินิมาราธอน เป็นการจัดร่วมกับการกีฬา
แห่งประเทศไทย
- ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธ.ค. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก
6) การปรับปรุงระบบ ICT มีการปรับปรุงระบบใหม่เพื่อรองรับระบบ DLIT ช่องที่ 1 เป็นช่องสาหรับภายใน
โรงเรียน (รายการสด) ช่องที่ 2 เพื่อถ่ายทอด (วีดีโอ/ยูทูป) ช่องที่ 3 ดาวเทียม ซึ่งทั้ง 3 ช่องนี้สามารถใช้
พร้อมกันได้
- ระบบ CCTV (กล้องวงจรปิด) ช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับปรุง งานอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงในหลายส่วน
รวมถึงรั้วด้านหลังโรงเรียน โดยได้ทาการติดต่อเจ้าของสถานที่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นชาระคนละครึ่ง
กับทางโรงเรียน
- ห้องน้านักเรียน โรงอาหาร รถหกล้อ ขณะนี้กาลัง นาไปปรับปรุงซ่อมแซม จึง แจ้งให้นักศึกษาวิชา
ทหาร ให้จ้างรถเหมาในการเดินทางไปเรียน (ประมาณ 2 เดือน)
7) อัตลักษณ์ของโรงเรียน (คิดดี พูดดี ทาดี มีคุณธรรม) พฤติกรรมที่ตั้งไว้สาหรับผู้ปกครองและนักเรียนมี
แล้ว แต่ยังขาดของครู จึงขอให้คณะครูในแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งเป้าหมายพฤติกรรม
- ในภาคเรียนที่ 2 ขอให้คณะครูช่วยกันให้เด็กนักเรียนเขียน ID Plan ได้อย่างถูกต้อง
8) การดาเนิ นการตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ มี ทั้งหมด 4 หมวด ซึ่งไม่ มีการตัดเกรดแต่มี เช็ค
เวลาเข้าเรียน หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เดิม) หมวดที่ 2 ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
หมวดที่ 3 คุณธรรม อัตลักษณ์ หมวดที่ 4 สุขภาพและสมรรถภาพ
- เวลา 1 คาบเรียน 55 นาที (เวลาเรียน 50 นาที เปลี่ยนห้องเรียน 5 นาที) พักกลางวัน 1 ชั่วโมง
(12.00 – 13.00 น.) เลิกเรียนเวลา 16.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั่วโมงสุดท้ายเรียนตามปกติ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 6 พ.ย. การจัดการเรียนต้องให้สอดคล้องกับบริบทของทางโรงเรียน
และ 2 สัปดาห์แรก ในการเปิดภาคเรียนจะจัดให้มีกิจกรรม “สร้างคน คนสร้างชาติ”
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องจากรองผู้อานวยการ
- แจ้งการได้รับเงินวิทยฐานะ และเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
- ครูดีเด่นได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ท่าน
3.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ
- แจ้งกาหนดการจัดงานจุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างวันที่ 22 – 23 พ.ย. ซึ่งในปีนไี้ ม่มนี างงาม
ประจาข่วง
- กิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกใหม่ (จะจัดทาแบบสอบถามความต้องการจากนักเรียนก่อน) กิจกรรม
จิตสาธารณไม่มีเกรดโดยให้บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

ผู้อานวยการ เพิ่มเติม หากมีกิจกรรมที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน จะเลือกกิจกรรมที่สาคัญกับนักเรียนมากที่สุดก่อน
3.3 เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
- ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
- การทัศนศึกษาครูท่านใดที่ยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินขอให้มาแจ้งชื่อก่อนได้ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้
ดาเนินการจองทัวร์
3.5 เรื่องจากกลุ่มบริหารทั่วไป
- จากการประชุมคณะเฝ้าระวังยาเสพติด ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า จับตัวผู้ค้า
ยาเสพติดยาบ้า ได้จานวน 700,000 เม็ด และคดีเล็กๆ อีกมาก ในที่ประชุมฝากให้ช่วยกันดูแลให้
มากขึ้น รายชื่อผู้เสพมากที่สุดอยู่ที่ ตาบลแม่เงิน จานวน 18 ราย ไม่มีรายชื่อของนักเรียนโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม และความปลอดภัยในท้องที่มีน้อยลง
ผู้อานวยการ เพิ่มเติม ขอให้คณะครูแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยขอให้ดูแลเพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ครูกิ่งกาญจน์ แจ้ง เรื่องคาสั่งการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 26 ต.ค. โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
ให้จ่ายเป็นเงินสด ระดับชั้นที่เหลือจ่ายเป็นคูปอง เน้นย้าให้กรอดชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
สาลีทิพย์ กันทะเตียน บันทึก/พิมพ์
มยุรัตน์ ตาใจ
ทาน

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายคเณศ พงศ์สุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถ้าปลาวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

