
รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน 

คร้ังท่ี 1/2560  

วันจันทร ท่ี  23  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา  14.55  น. 

ณ  หองประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

******************* 

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน 50 คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม จํานวน  3  คน  คือ    
 

1. นายณัฐกร  ทูลศิริ  ไปราชการ 
2. นางสายรุง  รักษาดี  ลาปวย 
3. นายพนัธชัย  แทสูงเนิน ชวยราชการ 

 

ประชุม เวลา  15.05 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงเพื่อทราบ 
1. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมวันครู  

และกิจกรรมทําบุญสตมวาร (100 วัน) 
2. ผูอํานวยการแนะนําตัวและนําเสนอหลักการทํางาน โดยต้ังปาหมายใหโรงเรียนอยูในระดับแนวหนา  

คือติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และใหงานบุคลากรจัดทําทําเนียบบุคลากร 
ใหเปนปจจุบัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2559 

- ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม  2559 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 เร่ืองเสนอจากผูอํานวยการ 
  1.1 การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ประจําปการศึกษา 2559 วันท่ี 26 – 28 ม.ค. 60  
                          เนนย้ําการควบคุม ดูแลนักเรียนอยางเขมงวด กิจกรรมใดท่ีเปนการเส่ียงตอชีวิตและ 
                          ทรัพยสินใหงดการจัดกิจกรรม 

1.2 การแจงขอมูลขาวสารท่ีเปนทางการและหนังสือราชการทาง Line เพื่อใชสําหรับ 
               งานราชการเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



3.2 เร่ืองจากรองผูอํานวยการ 
 - ไมมี 
  

   

 3.3 เร่ืองจากกลุมบริหารวิชาการ 
 1.1 การประกาศคะแนนกอน/ระหวางภาคผานระบบ SGS โดยใหสงเขาระบบและพิมพ 
               เปนเอกสารนําสงท่ีหองวิชาการ เพื่อจะนํามาติดบอรดประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ  
 1.2 การเตรียมสอบ O-NET 
  ม.3  - สอบวันท่ี  4 – 5 กุมภาพันธ 2560 
   - วันท่ี 30, 31 ม.ค. – 1, 2, 3 ก.พ. 60 ติวเขม 5 กลุมสาระฯ 
  ม.6 - สอบวันท่ี 18 – 19 กุมภาพันธ 2560 
   - สอบ Pre O-NET วันท่ี 30 – 31 ม.ค. 60 ตรวจและวิเคราะหเปรียบเทียบ 
     O-NET ป 2559 สงวันท่ี 3 ก.พ. 60 

- ติวเขมรอผลการสอบ Pre O-NET โดยการจัดการติว ไมจําเปนตองเปน     
                          ครูผูสอนในระดับช้ัน ม.3  
  1.3 การสอบโดยใชขอสอบกลางนักเรียน ม.1 และ ม.2 ในวันท่ี 1 – 2 มีนาคม 2560  

                โดยจัดสอบพรอมกันท่ัวประเทศ ขอสอบจะสงผาน สพม.36 
  1.4 สอบปลายภาค ระหวางวันท่ี 27, 28 ก.พ. – 1, 2, 3 มี.ค. 60 ในการสอบปลายภาค 

               ปรับเปล่ียนเวลาใหนักเรียนสามารถออกหองสอบไดหลังจากผานไป 40 นาที 
 
 3.4 เร่ืองจากกลุมบริหารท่ัวไป 
 

1.1 ระบบ Student care ปญหาท่ีพบ คือ นักเรียนไมมีบัตร ไมสแกนบัตร และท่ีสําคัญ 
               รับฝากสแกนบัตร 

  1.2 การติดต้ังพัดลมเพดานท่ีโรงอาหาร จํานวน 31 ตัว ใหนักเรียน รวมท้ังอาคารพละศึกษา 
                          หองครูรวี เนื่องจากอากาศรอน โดยใชงบประมาณจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
 3.5 เร่ืองจากกลุมแผนงาน 
 

ขอรับแบบประเมินมาตรฐานคืนภายในวันอังคาร ท่ี 24 ม.ค. 60 โดยจะตองนําข้ึนระบบ 
ภายในวันจันทร ท่ี 30 ม.ค. 60 

 
 3.5 เร่ืองจากกลุมงานบุคคล 
 

1.1 การเขียนคํารองขอยายกรณีปกติ มีท้ังหมด 4 ราย คือ นายเกรียงไกร อภิธนัง   
นายพูนศักด์ิ สุธีชัย  นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ  นางสาวเพ็ญศรี แซซิ้น 

1.2 นัดหมายการถายภาพเพื่อจัดทําทําเนียบบุคลากร ในวันจันทร ท่ี 30 ม.ค. 60  
ขาราชการสวมชุดขาราชการ ครูอัตราจางแงะลูกจางสวมเส้ือพื้นเมืองของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การจัดกิจกรรม Open house กําหนดจัดกิจกรรม ในวัน ท่ี 22 ก.พ. 60 เปาหมายการจัดกิจกรรม  

คือ ใหนักเรียนท่ีมารวมงานมีความรูสึกอยากเขมาศึกษาตอ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วิธีการจัดกิจกรรมให
เหมือนการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีแนวทาง คือ มอบงบประมาณใหแตละโรงเรียนนํานักเรียนมารวมกิจกรรมเอง  
ซึ่งทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมตางๆ และการนําเสนอบนเวทีกลาง จัดใหมีการเล้ียงอาหารกลางวันสําหรับครูและ
นักเรียนท่ีมารวมกิจกรรม เพิ่มเติมหองท่ีตองนําเสนอ คือ หองสมุด หองสภานักเรียน หองธนาคารโรงเรียน  
และจุดสแกนบัตรนักเรียน 

2. การจัดกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ กําหนดจัดกิจกรรม ในวันท่ี 24 ก.พ. 60 โดยจัดใหมีกิจกรรมการรับ 
ใบประกาศนียบัตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 

-  แจงการตัดเส้ือสูท ราคา 1,500 บาท โดยทางโรงเรียนออกคาใชจายให 1,000 บาท และบุคลากร 
สมทบคายใชจายเพิ่ม 500 บาท   
 
  
 
ปดประชุม  เวลา  17.10  น. 
 
                 สาลีทิพย  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ 
                 มยุรัตน    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 
  

                      
     (ลงช่ือ)                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายบุญเทพ   พิศวง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


