
ระเบียบวาระการประชุมครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
คร้ังท่ี 4/2560 

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  14.30  น. 
ณ  หองประชุมสินสิน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน 65 คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม จํานวน  3  คน  คือ    
 

1. นายพันธชัย  แทสูงเนิน ชวยราชการ 
2. นางชนัญชิดา จิตตปรีดี ลาคลอด 
3. นางสุวภัทร  ดวงแดง  ลาคลอด 

 

ประชุม เวลา  14.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1. ยินดีตอนรับ รองผูอํานวยการอสมาภรณ  อักษร 
2. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใหความรวมมือในการทําบุญผาปาเพื่อการศึกษา 

ของสมาคมศิษยเกา เพื่อหางบประมาณในการสรางหองสมุดมัลติมีเดีย 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 3/2560 

-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพจิารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 13  มีนาคม  2560 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

 3.1  เร่ืองจากผูอํานวยการ 
 1. การขับเคล่ือนโรงเรียนสูเปาหมาย คือ สถานศึกษามีคุณภาพ 1 ใน 5 ของจังหวัดเชียงราย 
             โดยการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน   

   ดังนี้ 
1.1 การสรางเอกลักษณใหกับนักเรียนเชียงแสนวิทยาคม ใหเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี  
     โดยใช โครงการเรียนคุณธรรม ใหคณะครูไดปฏิ บั ติตามบทบาทและหนาท่ี  
     ตามคูมือครู 
1.2 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

1.2.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยการพัฒนาศักยภาพ      
        การจัดการเรียนการสอนของคร ู
1.2.2 การสงเสริมใหนักเรียน ม.6 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในคณะ 
       ท่ีนักเรียนตองการและมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง โดยจะตองจัดทําแผน  
       4 ระยะ คือ 
 

 



1) แผนเรงดวน สําหรับนักเรียน ม.6 ในปจจุบัน มีเวลา 1 ป ในการเตรียม
นักเรียน 

2) แผนปานกลาง สําหรับนักเรียน ม.5 ในปจจุบัน มีเวลา 2 ป ในการเตรียม
นักเรียน 

3) แผนระยะยาว สําหรับนักเรียนช้ัน ม.4 ในปจจุบัน มีเวลา 3 ป ในการ
เตรียมนักเรียน 

4) แผนพัฒนา สําหรับนักเรียนช้ัน ม.3 ในปจจุบัน มีเวลา 4 ป ในการเตรียม
นักเรียน โดยแผนพัฒนาจะเนนท่ีการรักษานักเรียนท่ีเรียนเกง ใหอยูกับเรา
ตอไป โดยใหทุนการศึกษาอยางตอเนื่องและมีขอผูกพันตองเรียนท่ีโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคมจนจบการศึกษา 

2. กิจกรรมการเขาคายนักเรียนตนกลาครพูันธดีของนักเรียน ม.ตน ในระหวางวนัท่ี 22 – 26  
   พ.ค. 60 โดยมีทีมงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 120 คน เปนผูจัดกิจกรรม 
   และครูประจําช้ันทุกคนมาทํางานปกติ 
3. กิจกรรมการเขาคายคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - นักเรียน ม.4  เขาคายในวันท่ี 24 พ.ค. 60 
 - นักเรียน ม.5  เขาคายในวันท่ี 25 พ.ค. 60 
 - นักเรียน ม.6  เขาคายในวันท่ี 26 พ.ค. 60 
    ครูประจําช้ันเปนผูรับลงทะเบียนนักเรียน โดยใชหองโสตทัศนศึกษา 
 - นักเรียน ม.1 – 3 เขาคายในวันท่ี 29 พ.ค. 60 
    นักเรียน ม.ปลาย เรียนตามปกติ แตงกายชุดนักเรียน 
4. กิจกรรมการแขงขันกีฬาอําเภอเชียงแสน วันท่ี 27 พ.ค. 60 โดยมี 24 หนวยงานเขารวม 

              การแขงขัน และทางโรงเรียนจองโตะจีนใหจํานวน 1 โตะ สําหรับงานเล้ียงภาคกลางคืน 
5. การผลิตน้ําด่ืม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สําหรับขวดพลาสติกจะจัดกรงขนาดใหญ 
    เพื่อใหนักเรียนแตละสีนําขวดเปลาไปใส นํามาขายคืนใหกับทางโรงเรียน เพื่อนําเงินไป 
    จัดกิจกรรมกีฬาสี 
6. รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของวิศวกรจาก สพฐ. อาคาร 1 ไมอันตราย  

              แตควรรื้อถอนและสรางอาคารใหมทดแทน อาคาร 2 หองเรียนครูปติญา ไมอันตรายเพราะ   
   เปนเสาท่ีสรางข้ึนมาโดยไมไดเอาไวรองรับน้ําหนักของอาคาร อาคาร3 หองผูอํานวยการ  

             ไมอันตราย และสามารถของบประมาณเพื่อปรับปรุงซอมแซมได 
7. กิจกรรมรดน้ํา-ดําหัว คณะกรรมการสถานศึกษาอาวุโส ในวันท่ี 18 พ.ค. 60 
8. การปรับโครงสรางการบริหารภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
9. การออกคําส่ังปฏิบัติงานในหนาท่ี ประจําปการศึกษา 2560 
10. การดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2560 
 

 3.2 เร่ืองจากรองผูอํานวยการ 

  สืบเนื่องจากการประชุมแผนยุทธศาสตรประจําอําเภอเชียงแสน ในดานเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและส่ิงแวดลอม และการทองเท่ียว ถาโรงเรียนมีโครงการท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ทางโรงเรียนสามารถของบประมาณได โดยมีอยูสองโครงการท่ีเกี่ยวของ คือ 
โครงการวัฒนธรรม และโครงการลดขยะ Zero Waste โดยสงอําเภอเชียงแสนไดภายในวันท่ี 25 พ.ค. 60 
   
 



 3.3 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

  - ไมมี 
 

3.4 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

- ไมมี 
 

 3.5 เร่ืองจากหัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ 
 

  ครูรุงสุรีย ทบทวนภาระงาน โดยขอใหครูทุกทานสงไฟล SAR ของตนเองไดท่ีครูอลิศลา 
 

 3.6 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารบุคคล 
  ครูภัทรียา แจงการสง ID Plan ป 2560 โดยสงมาแลว 33 ทาน และขอใหสงใหครบทุกคน
ภายในวันท่ี 25 พ.ค. 60  
  ผูอํานวยการ เนนย้ํา เรื่อง PLC เนื่องการประเมินวิทยฐานะจะเปล่ียนเปนระบบใหม และจะมี
การประเมินคงสภาพวิทยฐานะ โดยการประเมินครั้งท่ี 1 ถาไมผานใหกลับไปพัฒนาใหม ครั้งท่ี 2 ถายังไมผาน  
ใหงดวิทยฐานะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. โรงเรียนบานแมแอบวิทยา เปนสาขาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม (ไดมีการยกเลิกโครงการไปแลว) 
2. การประชุมผูปกครองนักเรียน ในวันเสาร ท่ี 20 พ.ค. 60 
3. กิจกรรมวันไหวครู กําหนดวันท่ี 8 มิ.ย. 60 ใหคณะครูรวมกันกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนตางๆ  

โดยจะจัดใหมีการมอบทุนการศึกษา 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
- ครูปรเมษฐ แจง นายพสิทธิ์  แซเต๋ิน ช้ัน ม.4/4 ปวยเปนโรคมะเร็ง  และ ด.ญ.กมลรัตน  ไชยราช ม.1/1 

เปนโรคหัวใจ จึงขอใหคุณครูชวยกันดูแลนักเรียนท้ังสองคนนี้เปนพิเศษ ในสวนของการรับประทานอาหาร 
ไมอนุญาตใหนักเรียนนําอาหารหรือขนมออกมาทานนอกโรงอาหารโดยเด็ดขาด 

 

- ครูคธาวุธ แจง ในการประชุมผูปกครอง จะมีการขอรับเงินบริจาคซื้อเกาอี้พลาสติก (ตัวละ 185 บาท)  
ตามจิตศรทัธา โดยจะมใีบแจงความจํานงใหผูปกครองชวยบริจาค 
 

- ครูอนุกลู แนะนําการตรวจสมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณะของนักเรียน โดยขอใหครูตรวจบันทึกหลังจากทํา
กิจกรรมแลว 
 

- รองฯจรัญ แจง การจายเงินคาอุปกรณการเรียนทางโรงเรียน ไดดําเนินการไปแลวโดยจายเปนสมุด 
คาเครื่องแบบนักเรียน ครูประจําช้ันเปนผูดําเนินการ โดยช้ัน ม.5/6 และ ม.6/5 ไดดําเนินการไปแลว 
การรับเงินบํารุงการศึกษา เก็บ 600 บาท คาประกัน 220 บาท และคาโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน  
100 บาท รวมเปนเงิน 920 บาท  

 
 
 
 
 



 
ปดประชุม  เวลา  17.25  น. 
                 สาลีทิพย  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ 
                 มยุรัตน    ตาใจ              ทาน 
 
 
 

    
ตรวจแลวถูกตอง 
 

                      
     (ลงช่ือ)                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายบุญเทพ   พิศวง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


