
รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน 

คร้ังท่ี 3/2560  

วันจันทร ท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30  น. 

ณ  หองประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน 60 คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม จํานวน  1  คน  คือ    
 

1. นายพนัธชัย  แทสูงเนิน ชวยราชการ 
 

ประชุม เวลา  08.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงเพื่อทราบ 
1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน  

จะทําการประเมินในวันท่ี 14 มี.ค. 60 ภาคเชา 
2. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบจะเขาตรวจสอบหลังวันท่ี 20 มี.ค. 60 

โดยมีความเห็นวาควรปรับปรุงโดยจะทําการรื้อถอนและสรางอาคารใหม 3 ช้ัน (แบบ318) งบประมาณป 
พ.ศ. 2562 อาคาร 2 หองท่ีอันตรายคือหองศิลปะครูปติญา เนื่องจากเสากับคานไมมีเหล็กยึด ตึก 3  
หองท่ีอันตราย คือหองผูอํานวยการ เพราะเสาปูนราวทําใหเหล็กเปนสนิม 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2560 

- ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 17  กุมภาพันธ  2560 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 3.1  เร่ืองจากผูอํานวยการ 

 3.1.1 การปฏิบัติหนาท่ีเวร-ยาม ในชวงปดภาคเรียน ขอใหผูท่ีไดรับคําส่ังปฏิบัติหนาท่ีดวย 
ความเขมแข็ง ใหเกิดความเรียบรอยและเกิดผลดีตอทางราชการ ถาเกิดเหตุการณท่ีผิดปกติใหรีบแจง
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการทันที 
 3.1.2 การดูแลอาคารเรียน หองเรียนและทรัพยสินของทางราชการท่ีอยูในความครอบครอง 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดูแลและเก็บรักษาใหดีใหอยูในท่ีปลอดภัย ใหหาวิธีการในการดูแล
ทรัพยสินใหดี 
 3.1.3 การจัดงานทําบุญผาปาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม รวมกับศิษยเกา 
ในวันท่ี 15 เม.ย. 60 โรงเรียนจะออกคําส่ังใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหนาท่ี ขอใหผูท่ีไดรับ
การแตงต้ังตามคําส่ังมาปฏิบัติหนาท่ีมิใหเกิดความบกพรองและเกิดผลดีตอทางราชการ ถือวาเปนวันปฏิบัติ
ราชการใหทุกคนมาปฏิบัติหนาท่ี 
 
 



  3.1.4 ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือน มี.ค. – พ.ค. 60  
 

เดือนมีนาคม 
 

วันท่ี วัน กิจกรรม/ภาระงาน 
13 จันทร ประชุมสามัญประจําเดือนมีนาคม/ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนโรงเรียน

คุณธรรม/ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานผูบริหาร เขาประเมิน (ภาคเชา)  
เชิญฝายบริหาร หัวหนากลุมสาระฯ ประธานและเลขา เขารวมการประเมิน 

14 อังคาร ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนโรงเรยีนคุณธรรม 
15 พุธ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/ประกาศผลสอบ ม.3, ม.6 
16 พฤหัสบดี ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2560 
17 ศุกร  
18 เสาร  
19 อาทิตย  
20 จันทร ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
21 อังคาร ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอสอบ 
22 พุธ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอสอบ 
23 พฤหัสบดี ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอสอบ 
24 ศุกร ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอสอบ 
25 เสาร  
26 อาทิตย  
27 จันทร ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอสอบ/ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
28 อังคาร เตรียมรองรับการประเมินโรงเรียนสุจริต 
29 พุธ เตรียมรองรับการประเมินโรงเรียนสุจริต 
30 พฤหัสบดี คณะกรรมการเขาประเมินโรงเรียนสุจริต 
31 ศุกร คลังขอสอบ/ประชุมคระกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 

 
เดือนเมษายน 
 

วันท่ี วัน กิจกรรม/ภาระงาน 
1 เสาร มอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 
14 ศุกร เตรียมงานผาปาการศึกษา 
15 เสาร งานผาปาการศึกษา 

 
 เดือนพฤษภาคม 
 

วันท่ี วัน กิจกรรม/ภาระงาน 
9 อังคาร ประชุมครู เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน/ประชุมสามัญประจําเดือน/ 

สงแผนการจัดการเรียนรู 
11 พฤหัสบดี เปดภาคเรียน 

 
 
 
 



 3.2 เร่ืองจากรองผูอํานวยการ 

  - ไมม ี

 

 3.3 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

  3.3.1 การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการทําคลังขอสอบ 

  3.3.2 การจัดตารางเรียน ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
  - เนนย้ําใหนักเรียน ม.3 และ ม.6 แตงกายชุดนักเรียน ในวันท่ีมารับผลการเรียน ถาแตงกาย 
ไมเรียบรอยหรือไมมารับผลการเรียนโดยไมมีเหตุผลไมตองแจก ปพ.6 สวนนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส. ใหติดตอท่ี 
หองวิชาการ 
  

3.4 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

3.4.1 การทําน้ําด่ืมเพื่อจําหนาย ผลจาการไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนศรีสังวาลย จังหวัดเชียงใหม  
จะไดจัดทําโครงการและเรียนเสนอผูบริหารทราบตอไป โดยประมาณเดือนเมษายน จะเริ่มผลิตและขอใบอนุญาต
จาก อย. ขวดขนาด 60 ml. ขาย 5 บาท, ลังขวด ขาย 30 บาท, ถัง 20 ml. ขาย 10 บาท จะมีการจัดทําตะแกรงไว
ใสขวด และใหนักเรียนแตละช้ันนําขวดมาขายคืน โดยทางโรงเรียนจะรับซื้อ ขวดละ 50 สต. ดังนั้นในปนี้นักเรียนแต
ละสีจะไดรับเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีไมเทากัน ซึ่งจะไดตามราคาขวดท่ีนํามาขาย 

3.4.2 การดูแลอาคารสถานท่ีและซอมแซมโตะนักเรียน โดยขอความรวมมือคุณครูจัดสงรายช่ือ
นักเรียนท่ีติด มผ. กิจกรรมหนาเสาธง เพื่อจะไดนํานักเรียนมาชวยซอมแซมโตะนักเรียน 

3.4.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ณ วัดพระธาตุผาเงา 
 

 3.5 เร่ืองจากหัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ 
  3.5.1 การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ในวันท่ี 15 มี.ค. 60 
  3.5.2 การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2560 
ในวันท่ี 16 มี.ค. 60 
  3.5.3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปการศึกษา 2559 (สงรูปเลม 2 เลม พรอมไฟล)  
โดยใชรูปแบบเดิม 
 

 3.6 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารบุคคล 

  3.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและลูกจางประจํา เพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย. 60) ไดแตงต้ังคณะกรรมการเรียบรอยแลว รูปแบบการประเมินใชรูปแบบเดิม โดยใหหัวหนา 
กลุมสาระฯ และหัวหนางานเปนผูเสนอ 
  3.6.2 การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการคร ูเกณฑใหมท่ีออกมา 
ยากพอสมควร ถายื่นตามแบบ ว17 (แบเดิม) งายท่ีสุด 
 
 
 
 
 



  3.6.3 การยายขาราชการคร ู(ครูเพ็ญศรี  แซซิ้น ไดยายไปโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) 
  3.6.4 การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ประจําปการศึกษา 2560 ใหใชตาม
แบบฟอรมเดิม สงในวันท่ี 11 พ.ค. 60  ท่ีหองบริหารงานบุคคล 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. ทบทวนมติท่ีประชุมในการกอสรางโดมบริเวณหนาเสาธง มติท่ีประชุมใหยกเลิกการจัดสรางโดม 
2. ทบทวนมติท่ีประชุมต้ังวัตถุประสงค ของการทําบุญผาปาการศึกษา เพื่อการจัดสรางหองสมุดมัลติมีเดีย 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
- ผูอํานวยการ เสนอโตะในโรงอาหารใหจัดทําแผนสแตนเลสปูแทนผา และยึดโตะติดกับพื้น

ไมใหเคล่ือนยาย ซึ่งมีท้ังหมด 70 ตัว งบประมาณหนึ่งแสนกวาบาท 
- การจัดทําหลักสูตรทวิศึกษา สพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน ประมาณหกแสนกวาบาท 

ในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน โดยใชวิธีสอบราคา 
- นักเรียนท่ี ติด มผ. กิจกรรมหนาเสาธง แสดงมีการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงไมถึงรอยละ 80 

 

    

  
 
ปดประชุม  เวลา  10.25  น. 
 
 
                 สาลีทิพย  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ 
                 มยุรัตน    ตาใจ              ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 
  

                      
     (ลงช่ือ)                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายบุญเทพ   พิศวง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


