
รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือน 
คร้ังที่ 11/2558 

วันพุธ ที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ผู้เข้าประชุม จ านวน 60  คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม จ านวน  6  คน   คือ    
1. นางสาวรัตตินันท์ ต้ังเพียร   ไปราชการ 
2. นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ไปราชการ 
3. นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์  ลากิจ 
4. นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์   ลากิจ 
5. นางนิภาวรรณ วิชัย   ลากิจ 
6. นายพันธ์ชัย  แท้สูงเนิน  ช่วยราชการ 

 

ประชุม เวลา  09.20  น.  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 

1) การพิจารณาโยกย้ายรอบท่ีสอง จะจัดให้มีการประชุมในวันท่ี 28 ต.ค. มีต าแหน่งว่าง 6 ต าแหน่ง 
2) เปิดเรียนวันแรก (วันท่ี 26 ต.ค.) เริ่มเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 07.45 น. โดยจะใช้เวลาหน้าเสาธง  

20 นาที (รวมพบครูท่ีปรึกษา) เข้าห้องเรียนเวลา 08.20 น. เริ่มเรียนช่ัวโมงแรก เวลา 08.20 – 09.15 น.
ภาคเช้าเรียน 4 คาบ ภาคบ่ายเรียน 2 คาบ ยกเว้น ม.ปลาย (คาบท่ี1 ของวันท่ี 26 ต.ค. เป็นช่ัวโมง
ปฐมนิเทศ) 

3) วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ต.ค. ทางโรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (ประมาณ 70 - 75 คน) 

4) ในวันศุกร์ ท่ี 30 ต.ค. ให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันหัวใจสีแดง (ปิดโรงเรียน)  ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ภาคเช้ามีพิธีเปิดและรับเกียรติบัตร แข่งกีฬา และร่วมรับประทานอาหาร ให้ใส่ชุดกีฬา ยกเว้นผู้ท่ีได้รับ
เกียรติบัตรให้ใส่ชุดสุภาพ (รายช่ือผู้ได้รับเกียรติบัตร 1. นายกฤษณ์  2. นายนคร  3. นางยลรวี   
4. นายนิมิตร  5. นางสายบัว  6. นางสาวอารีรัตน์  7. นางแสงเดือน  8. นางสาวรัตตินันท์ 
9. นายสุพัฒน์  10. นางฐิตติยา) 

5) ในวันเสาร์ ท่ี 31 ต.ค. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยจะจัดการประชุมผ่านระบบทีวี 
วงจรปิดภายในแต่ละห้องเรียน (ผู้ปกครองไม่ต้องเข้าหอประชุม) ครูท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ดูแลผู้ปกครองใน
แต่ละห้องเรียน 30 นาทีแรก พบผู้บริหารซึ่งจะให้เวลาครูท่ีปรึกษาพบกับผู้ปกครองมากท่ีสุด 
- ระหว่างวันท่ี 5 – 6 พ.ย. มีกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- ระหว่างวันท่ี 11 – 12 พ.ย. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
- ระหว่างวันท่ี 23 – 27 พ.ย. กิจกรรมกีฬากลุ่มย่อยท่ี 3  ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พิธีเปิด 

วันท่ี 25 และพิธีปิด วันท่ี 27 พ..ย. (ทางโรงเรียนจะท าการปิดโรงเรียน ในวันท่ี 25 -27 พ.ย. ซึ่งปี
การศึกษาหน้าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน) 



- ในวันอาทิตย์ ท่ี 6 ธ.ค. ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเชียงแสนมินิมาราธอน เป็นการจัดร่วมกับการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

- ระหว่างวันท่ี 16 – 18 ธ.ค. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ณ จังหวัดพิษณุโลก 
6) การปรับปรุงระบบ ICT มีการปรับปรุงระบบใหม่เพื่อรองรับระบบ DLIT ช่องท่ี 1 เป็นช่องส าหรับภายใน

โรงเรียน (รายการสด) ช่องท่ี 2 เพื่อถ่ายทอด (วีดีโอ/ยูทูป) ช่องท่ี 3 ดาวเทียม ซึ่งท้ัง 3 ช่องนี้สามารถใช้
พร้อมกันได้ 
- ระบบ CCTV (กล้องวงจรปิด) ช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับปรุง งานอาคารสถานท่ีได้ปรับปรุงในหลายส่วน 

รวมถึงรั้วด้านหลังโรงเรียน โดยได้ท าการติดต่อเจ้าของสถานท่ีและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นช าระคนละครึ่ง
กับทางโรงเรียน  

- ห้องน้ านักเรียน โรงอาหาร รถหกล้อ ขณะนี้ก าลังน าไปปรับปรุงซ่อมแซม จึงแจ้งให้นักศึกษาวิชา
ทหาร ให้จ้างรถเหมาในการเดินทางไปเรียน (ประมาณ 2 เดือน) 

7) อัตลักษณ์ของโรงเรียน (คิดดี พูดดี ท าดี มีคุณธรรม) พฤติกรรมท่ีต้ังไว้ส าหรับผู้ปกครองและนักเรียนมี
แล้ว แต่ยังขาดของครู จึงขอให้คณะครูในแต่ละระดับช้ันเข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งเป้าหมายพฤติกรรม 
- ในภาคเรียนท่ี 2 ขอให้คณะครูช่วยกันให้เด็กนักเรียนเขียน ID Plan ได้อย่างถูกต้อง 

8) การด าเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีท้ังหมด 4 หมวด ซึ่งไม่มีการตัดเกรดแต่มีเช็ค 
เวลาเข้าเรียน หมวดท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เดิม)  หมวดท่ี 2 ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้   
หมวดท่ี 3 คุณธรรม อัตลักษณ์  หมวดท่ี 4  สุขภาพและสมรรถภาพ  
- เวลา 1 คาบเรียน 55 นาที (เวลาเรียน 50 นาที เปล่ียนห้องเรียน 5 นาที) พักกลางวัน 1 ช่ัวโมง  

(12.00 – 13.00 น.) เลิกเรียนเวลา 16.00 น.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายช่ัวโมงสุดท้ายเรียนตามปกติ 
โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 26 ต.ค. – 6 พ.ย. การจัดการเรียนต้องให้สอดคล้องกับบริบทของทางโรงเรียน 
และ 2 สัปดาห์แรก ในการเปิดภาคเรียนจะจัดให้มีกิจกรรม “สร้างคน คนสร้างชาติ”  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558  
 มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 เร่ืองจากรองผู้อ านวยการ 
  - แจ้งการได้รับเงินวิทยฐานะ และเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ 
  - ครูดีเด่นได้รับรางวัลท้ังหมด 8 ท่าน 
 

 3.2 เร่ืองจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
     -     แจ้งก าหนดการจัดงานจุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างวันท่ี 22 – 23 พ.ย. ซึ่งในปีนีไ้ม่มนีางงาม 

ประจ าข่วง 
- กิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกใหม่ (จะจัดท าแบบสอบถามความต้องการจากนักเรียนก่อน) กิจกรรม

จิตสาธารณไม่มีเกรดโดยให้บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
 



 
ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม หากมีกิจกรรมท่ีจัดในช่วงเวลาเดียวกัน จะเลือกกิจกรรมท่ีส าคัญกับนักเรียนมากท่ีสุดก่อน 
 

 3.3 เร่ืองจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
  - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 

 3.4 เร่ืองจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - การทัศนศึกษาครูท่านใดท่ียังไม่ได้จองต๋ัวเครื่องบินขอให้มาแจ้งช่ือก่อนได้ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ 

   ด าเนินการจองทัวร์ 
 

 3.5 เร่ืองจากกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  - จากการประชุมคณะเฝ้าระวังยาเสพติด ในวันพฤหัสบดี ท่ี 15 ต.ค. ท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า จับตัวผู้ค้า 

  ยาเสพติดยาบ้า ได้จ านวน 700,000 เม็ด และคดีเล็กๆ อีกมาก ในท่ีประชุมฝากให้ช่วยกันดูแลให้ 
  มากขึ้น รายช่ือผู้เสพมากท่ีสุดอยู่ท่ี ต าบลแม่เงิน จ านวน 18 ราย ไม่มีรายช่ือของนักเรียนโรงเรียน 

  เชียงแสนวิทยาคม และความปลอดภัยในท้องท่ีมีน้อยลง 

 

ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม ขอให้คณะครูแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยขอให้ดูแลเพิ่มมากขึ้น 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
  ไม่มี  
   
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
ครูก่ิงกาญจน์ แจ้ง เรื่องค าส่ังการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน ในวันท่ี 26 ต.ค. โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ6                

ให้จ่ายเป็นเงินสด ระดับช้ันท่ีเหลือจ่ายเป็นคูปอง เน้นย้ าให้กรอดช่ือและนามสกุลให้ชัดเจน 
 

ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 
                 สาลีทิพย์  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ์ 
                 มยุรัตน์    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
  

     (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

               (นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


