
รายงานการประชุมสามัญประจ าเดือน 
คร้ังที่ 12/2558 

วันศุกร์ ที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  15.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ผู้เข้าประชุม จ านวน 47  คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม จ านวน  6  คน   คือ    
1. นางนภสวรรณ พันพิงค์  ลาป่วย 
2. นายนคร  ช่ืนชม  ลาป่วย 
3. นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ลาคลอด 
4. นายพันธ์ชัย  แท้สูงเนิน ช่วยราชการ 

 

ประชุม เวลา  15.15  น.  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. แนวทางการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ของ สพม.36 ปีงบประมาณ 2559 
1) การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงสู่ช้ันเรียน 
2) แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน (ใช้โมเดลการก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

โดยผู้เรียน ผู้สนับสนุนคือครูและผู้ปกครอง) 
3) การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ สพฐ. 

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ DLIT 
- การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นทักษะวิชาชีพ 
- การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
- การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
- การจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2. การประเมินคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่สอบ O-NET โดยสถานศึกษา  
  (กลุ่มสาระฯพละศึกษาฯ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ และกลุ่มสาระฯศิลปะ ไม่มีสอบ) 
 3. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายครูใหม่สรุปได้ ดังนี้ 
  1) ยื่นค าร้องได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคม โดยยื่นได้เพียงเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียว 
  2) ผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอย้ายต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน นับถึงวันท่ียื่นค าร้องขอย้าย 
 
 



 4. วันท่ี 8 มกราคม 2559 คณะกรรมการจาก สพฐ. จะออกสุ่มติดตามผลการด าเนินงาน  
“โรงเรียนสุจริต” (โดยงบด าเนินงานจะจัดสรรเป็นรายย่อย) 
 5. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
  1) ส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ีจ านวน 1 หลัง  งบประมาณ 371,600  บาท 
  2) ปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์  งบประมาณ  440,000  บาท 
 6. สพฐ. เน้นย้ าให้ปรับปรุงข้อมูลทุกประเภทของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 7. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติงบประมาณสมทบจัดสร้างห้องสมุดแล้ว จ านวน 300,000 บาท 
 8. การจัดงานวันครู 2559 (ในวันท่ี 16 ม.ค. 59 นี้ จัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยจะมี
เฉพาะงานพิธีการ ไม่มงีานเล้ียง ขอความร่วมมือข้าราชการครูสวมชุดเครื่องแบบข้าราชการ) 
 9. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้าตักบาตร จัดกิจกรรมในแต่ละห้องเรียน
จนถึงช่วงบ่าย จัดกิจกรรม Big cleaning day นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ กิจกรรมของคณะครูจัดท่ีบ้านครูนคร) 
 10. แนวทางการแนะแนวศึกษาต่อของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม (มี 2 ส่วน คือ แนะแนวนักเรียนเก่า และ
แนะแนวนักเรียนเรียนต่อ โดยปัจจุบันเน้นการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น หลังจากกิจกรรมวันครูทางโรงเรียน
จะรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาเย่ียมโรงเรียนอาจใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ บางโรงเรียนท่ีอยู่ไกลจะจัดทีม
แนะแนวออกไปแนะแนวให้ท่ีโงเรียน) 

11. แจ้งเน้นย้ าให้ครูเวรและยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัดในช่วงวันหยุด 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2558  
 มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 เร่ืองจากรองผู้อ านวยการ 
รองฯจรัญ แจ้ง - กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนก าหนด 1 ค าขวัญ 1 สถานศึกษา ในวันครู
ตลอดปี 2559 ขอเชิญชวนคณะครูส่งค าขวัญได้ท่ีฝ่ายบุคคล 
  - ในวันท่ี 25 – 27 ธ.ค. 58 มีกิจกรรมการอบรมของนักเรียนขอเชิญชวนคณะครูเข้ามาเย่ียมชม
นักเรียนได้ 
 

รองฯวรวัติ แจ้ง - การมอบหมายงานแทนครูอรรถพล ห้องสินสอนและห้องโสตทัศนศึกษา ผู้ดูแล ครูกฤษณ์  
ครูพงศ์สุธี และครูจักรินทร์ /ระบบคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ครูเกรี ยงไกร/ระบบอินเตอร์เน็ต ครูนิมิตร/ 
การถ่ายภาพ ครูสิริพักตร์และครูณัฐกร 
 
 3.2 เร่ืองจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
     1. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ า จัดการประชุมในวันท่ี 28 ธ.ค. ต้ังแต่เวลา 08.00 น.   
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยจะจัดท่ีนั่งเป็นคู่ (ผู้ปกครองกับนักเรียน) ตามระดับช้ัน เมื่อประชุมเสร็จแล้วจะขอพบ
นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 เป็นกรณีพิเศษ ถ้าผู้ปกครองไม่มา ไม่มีเอกสาร จะไม่มีสิทธิ์เรียนซ้ า นับวันท่ี 28 ธ.ค. เป็น



วันแรกของการเรียนซ้ า จนถึงวันท่ี 28 ก.พ. 59 เป็นวันส้ินสุดการเรียนซ้ า ถ้านักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 แก้ไม่เสร็จจะ
ท าให้จบไม่ทันในปีนี้ 
 2. การเปล่ียนแปลงการสอบ ระดับช้ัน ม.ปลาย กลางภาคเปล่ียนจากวันท่ี 12 – 15 ม.ค. 59 เป็นวันท่ี  
7 – 8 ม.ค. ระดับช้ัน ม.ต้น เป็นวันท่ี 11 – 12 ม.ค. การสอบปลายภาค จากวันท่ี 8 – 11 มี.ค. เป็นวันท่ี 2 – 4 มี.ค. 

3. วันท่ี 7 ม.ค.  นักเรียนช้ัน ม.3 สอบ Pre O-Net (เป็นการสอบแบบเวียนข้อสอบ 5 วิชาหลัก) 
4. แจ้งผู้ท่ียังค้างส่งแผนการวัดและประเมินผล และค้างส่งการก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 
5. กิจกรรมชุมนุมปีนี้ไม่มีสมุดบันทึกแต่จะเป็นแบบรายช่ือให้ประเมินโดยการเช็คเวลาเรียน 
6. กิจกรรมจิตสาธารณะท่ีโรงเรียนก าหนดให้ได้แจกสมุดบันทึกแล้ว โดยในปีนี้ไม่แบ่งเป็นกลุ่มและประเมิน

เป็นห้องเรียน 
7. ได้ท าการแจกแผ่น DVD โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
8. กิจกรรมในวันท่ี 30 ธ.ค. มีท้ังหมด 4 ภาคกิจกรรม และได้ท าการออกค าส่ังเรียบร้อยแล้ว (แจ้งค าส่ัง) 

ในช่วงเช้าอาคาร 2 จะปิดอาคาร เนื่องจากต้องใช้ห้องสมุดในการถวายภัตตาหารพระ 
 9. แจ้งผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ในวันท่ี 6 ม.ค. 59 ก าหนดพิธีมอบธงในช่วงเช้า (ธงลูกเสือต้านยาเสพติด) 
 

ผู้อ านวยการ เพิ่มเติม ในวันท่ี 6 ม.ค. ตามโครงการจะมีใบปณิธานให้นักเรียน เพื่อป้องกันนักเสพหน้าใหม่ 
 
 3.3 เร่ืองจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
  - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 
 3.4 เร่ืองจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ประกาศคัดสรรพนักงานราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง สาชา ช่างไฟฟ้า และ
ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 ต าแหน่ง สาขาภาษาจีน 
  - แจ้งรายช่ือผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จ านวน 5 ท่าน 1.นางสาวพริ้มเพรา  2.นายพงศ์สุธี   
3.นางสาวรัตตินันท์  4.นางชนิสรา  5.นายอรรถพล 
 

 3.5 เร่ืองจากกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  - การปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาท่ีผ่านมา เรื่องเวรประจ าวันมีหลายวันท่ีไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณ
ประตู 1 และ2 หรือมาสาย ถ้ามาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้จริงๆ ให้ท าการขอครูผู้อื่นปฏิบัติหน้าท่ีแทน มีนักเรียนแจ้งว่าครูไม่
รับไหว้ และขอให้ครูเวรช่วยตรวจการการแต่งกาย ทรงผม ในเบ้ืองต้นด้วยและขอให้ครูช่วยเตือนนักเรียน) 
  - การเข้าแถวช่วงเช้ามีครูบางท่านท่ีไม่มาร่วมกิจกรรมและในขณะท่ีมีครูขึ้นพูดให้ข้อคิดขอให้ต้ังใจฟัง 

  - สพฐ. มีนโยบายในช่วงสัปดาห์วันครูให้เป็นช่วงเวลาการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยให้ถ่ายรูปและ
รายงานส่งด้วย 

  - กิจกรรม Big cleaning day ในวันท่ี 30 ธ.ค. ถ้าต้องการอุปกรณ์ขอให้แจ้งล่วงหน้า 

  - ปัญหาการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ถ้านักเรียนมาขอก่อนเวลาไม่ต้องอนุญาต 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

- ไม่มี  



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
- ไม่มี 

  
 
 

ปิดประชุม  เวลา  17.00  น. 
                 สาลีทิพย์  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ์ 
                 มยุรัตน์    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
  

     (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

               (นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


