
ระเบียบวาระการประชุมครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
คร้ังท่ี 5/2560 

วันอังคาร ท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสินสิน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน 66 คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม จํานวน  5  คน  คือ    
 

1. นายพันธชัย  แทสูงเนิน ชวยราชการ 
2. นางนิติกานต  ฟองวาริน ลากิจ (ไปซื้ออุปกรณตัดชุดการแสดง) 
3. นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน 
4. นายพูนศักด์ิ  สุธีชัย 
5. นายธีรยุทธ  มาถา 

 

ประชุม เวลา  14.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1. การปรับเปล่ียนอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

อัตลักษณ  คือ   มีวินัย  ซื่อสัตย  รับผิดชอบ 
เอกลักษณ   คือ   สะอาด รมรื่น    สวยงาม 
ตัดคําขวัญ และคติพจนออก เนื่องจากจะตองมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนท่ีเกี่ยวของกับการประเมินโรงเรียน 
และเอกลักษณ คือ ภาพรวมของโรงเรียนท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

2. ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวัน การมาโรงเรียน 
ตามกําหนดเวลา การรวมกิจกรรมหนาเสาธง และการกํากับดูแลเรื่องการสแกนบัตรของนักเรียน 
และขอเนนยําเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 4/2560 

-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 25  กรกฎาคม  2560 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

 3.1  เร่ืองจากผูอํานวยการ 
 1. การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ใหมีคุณภาพ  

1 ใน 5 ของจังหวัดเชียงราย ภายในป 2563 
คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพของนักเรียน กลาวคือ นักเรียนตองเปนคนดี (นักเรียนโรงเรียน 

เชียงแสนวิทยาคม ตองแตกตางจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ในเรื่องบุคลิกภาพ มารยาท ความประพฤติ)  
และนักเรียนตองเรียนเกง กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติตองมีคะแนนสูง 
(1 ใน 5 ของจังหวัดเชียงราย) ผลการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและคณะท่ีเปนท่ีนิยม  
และผลจากการไดรับรางวัลในการประกวดแขงขันทางวิชาการ 



คุณภาพนักเรียน (ท้ังเปนคนดีและเปนคนเกง) เกิดจากศักยภาพของครู ครูตองจัดการเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกฝนนักเรียนใหมีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดานตามท่ี
นักเรียนมีความถนัด และควบคุมดูแล อบรมบมนิสัยใหเขาเปนคนดี  

ปญหา คือเด็กนักเรียนมีจํานวนลดลงทุกป เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ทางโรงเรียนจึงตองหาวิธีในการ
นํานกัเรียนมาเขาเรียน โดยทางโรงเรียนจะใชคุณภาพท่ีดีในการนํานักเรียนมาเขาเรียน ปจจุบัน อําเภอดอยหลวง 
อําเภอทาขาวเปลือก ไดตัดถนนใหม จึงทําใหนักเรียนเขาไปเรียนในเมืองมากข้ึน เมื่อจํานวนนักเรียนลดลง 
งบประมาณท่ีไดรับก็ลดลงตาม จํานวนครูก็ลดลง ทําใหจํานวนครูขาดและเกินในบางวิชาเอก วิชาไหนท่ีครูขาดตอง
จางครูมาสอน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจึงจําเปนตองจัดทํา 

 
 3.2 เร่ืองจากรองผูอํานวยการ 

  - ไมม ี

 
 3.3 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

  1. การปฏิบัติหนาท่ีตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ใหลงเวลาปฏิบัติราชการถึงวันท่ี 10 ต.ค. 60  
และเปดภาคเรียนท่ี 2 ในวันท่ี 23 ต.ค. 60 
  2. การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด กลุมยอยท่ี 2 เปนเจาภาพ และในระดับภาคจัดข้ึน
ระหวางวนัท่ี 13 – 15 ธ.ค. 60 จังหวัดกําแพงเพชร ในระดับจังหวัดคาดวารายการแขงของทุกกลุมสาระฯ  
เหมือนปท่ีผานมา ทางโรงเรียนไมบังคับวาทุกกลุมสาระฯ ตองสงทุกรายการ แตขอใหเลือกรายการแขงท่ีเหมาะสม 
การแขงขันในระดับกลุมยอยท่ี 3 นาจะจัดการแขงขันภายในเดือนพฤศจิกายน นี้ ขอใหเตรียมความพรอมในการ
แขงขันและทางโรงเรียนจะใหการสนับสนุนงบประมาณ 

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระหวางวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม จันวิทยาคม มี ผู เขาอบรม จํานวน 18 ทาน ทางโรงเรียนกําหนดจัดติว 
วิชาคณิตศาสตร ในวันท่ี 3 ส.ค. 60 นักเรียน ม.3 และวันท่ี 4 ส.ค. 60 นักเรียน ม.6 โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาใหความรูกับนักเรียน 

4. การแกผลการเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา ในเทอม 1/2559 ขอความรวมมือทุกวิชาท่ีนักเรียน
เรียนทวิศึกษา ให เกรด 2 กับนักเรียน หากเกรดไม ถึง 2 จะใหนักเรียนขอแกตัวกับครูประจําวิชานั้นๆ  
โดยทางวิชาการ จะมีตราประทับสีแดงใหวาเปนนักเรียนทวิศึกษา และเนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 
กําหนดใหมีการฝกงานของนักเรียน จํานวน 320 ช่ัวโมง จึงจัดใหนักเรียนช้ัน ม.6/5 ฝกงานในชวงปดเทอม 
กําหนดสถานท่ีฝกงาน คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล การไฟฟาเชียงแสน โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล 
ในชวงเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 ทุกวันจันทร และวันอังคาร 
 

รองฯ อสมาภรณ เพิ่มเติม ในการแผนการเรียนทวิศึกษานั้น กําหนดไววาเมื่อเรียนครบ 3 ป ตองไดเกรด 
2 ข้ึนไป คูหนักมอบงบประมาณให โดยทางโรงเรียนไดจัดซื้อหนังสือใหนักเรียนในเทอม 2 สวนคูเบาไมไดรับ
งบประมาณ 

5. การยกผลสัมฤทธิ์  (O-NET) มีผลความกาวหนารอยละ 3 ช้ัน  ม.6 สอบวิชาสังคมฯ  
ช้ัน ม.3 สอบวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร PLC เปนการพัฒนาครู โดยจะจัดใหครูเขากลุมรวมมือกัน  
ตองขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ บางกลุมสาระฯ ทําแลวไดผลก็เสนอแนะใหเปล่ียนกระบวนการสามารถ
เปล่ียนแปลงได  โรงเรียนจะทําการนิเทศคูบัดด้ีกับกลุมสาระฯ ในวันท่ี 7 – 25 ส.ค. 60 ตัวแทนกลุมสาระฯ  
ละ 1 กลุม  29 ส.ค. 60 จะทํา AAR ของ PLC ใชเวลา คาบ 8 ฝากใหคนท่ียังไมไดวิทยฐานะใหทานเช็คตารางสอน 



ว21 กําหนดวาตองมี PLC 25 ชม./ป แตสามารถนับรวมกับ AAR ได ทําอยางไรก็ไดใหมี 50 ชม./ป ควรทําเกิน 
50 ชม./ป PLC ตองบรรจุในตารางสอน  

- ในวันศุกร ท่ี 11 ส.ค. 60 ภาคบายไมมีการเรียนการสอน จะใหนําขอมูล O-NET 3ปยอนหลัง
มาวิเคราะห โดยเขารวมทุกกลุมสาระฯ ฝากใหดู Test blue print ท่ีจะสอบในป 2561 โดยใหดูในเว็บไซต 
ของ สพฐ. และมีโครงการติวตามปกติ 
 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีผลสอบ O-Net เปนอัน ดับ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินจาก
ประสิทธิภาพทางกรสอนของครู ครูตองพัฒนาการเรียนรูของตัวเองใหดีข้ึนดวยถาผลสอบ O-Net ข้ึนทุกปแสดงวา
มีการพัฒนาแตถาลดแสดงวาการสอนแบบเดิมไมไดผลตองเปล่ียนวิธีการทํางาน วิธีการพัฒนาไมยากตองประเมิน
วิเคราะหตนเองกอน ใหนักเรียนเปนผูประเมินกับครูในกลุมสาระฯ จะตองมีการนิเทศโดยกลุมสาระฯ  
มีแบบประเมินครูโดยนักเรียน จากการตรวจสอบบางหองครูควบคุมนักเรียนไมได 
 - ถาจัดการเรียนการสอนแบบเดิมผล O-Net ก็ไมพัฒนา โดยโรงเรียนระดับช้ันนําของจังหวัดไดเริ่มการ
จัดติวแลว วิเคราะหจุดออนและแกไขการจัดการเรียนรู ถานักเรียนออนก็ฝกใหนักเรียนคุนเคยกับขอสอบ O-Net 
โดยเนนการสอนคิดวิเคราะหมากข้ึน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ไดติงเรื่องคะแนน O-Net ของโรงเรียนนอย 
 - การพัฒนาผลการประกวดการแขงขันทางวิชาการ ผูอํานวยการ มีนโยบายไมตองสงทุกรายการ  
ใหสงรายการแขงขันท่ีพรอมมากท่ีสุด ปนี้อนุญาตใหไปดูกิจกรรมการจัดการแขงขันตางๆ เพื่อนํากลับมาฝกฝนได 
 - การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (บุคลิกภาพ) มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ ถานักเรียนวางกระเปา รองเทา 
ไมเปนระเบียบ นักเรียนจะโดนหัก 10 คะแนนท้ังหอง ครูโดนหัก 1 คะแนน โดยทางโรงเรียนไดแตงต้ังหัวหนา
อาคารแตละอาคารคอยดูแล การแตงตัวของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนทวิศึกษาขอใหดูแลเปนพิเศษ ครูท่ีไดรับ
การนิเทศตองยอมรับความจริง 
 
 

3.3 เร่ืองจากกลุมกิจการนักเรียน 

  1. ทบทวนแนวปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ขอขอบคุณครูทุกทานท่ีไดชวยกันขับเคล่ือนโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยขอใหคุณครูชวยกันยืนรับ
นักเรียนหนาโรงเรียน โดยไมจําเปนตองเปนคําส่ังของโรงเรียน และขอใหยืนตามจุดตางๆ ท่ีนักเรียนตองเดินผาน
ไปสแกนบัตร 
     - บทบาทหนาท่ีของครูเวร 
     - บทบาทหนาท่ีของครูประจําช้ัน กอนการจัดกิจกรรมหนาเสาธง ขอใหครูประจําช้ันยืนเขา
แถวกอนนักเรียน และหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมขอใหตรวจสอบความเรียบรอยของนักเรียน กรณีฝนตกใหนักเรียน
เขาแถวหนาหองเรียนท่ีมีการเรียนการสอนในช่ัวโมงแรกและขอใหครูท่ีสอนคาบแรกไปควบคุมดูแลแทน 
ครูท่ีปรึกษา 
     - บทบาทหนาท่ีของครูผูสอน 
  2. แนวปฏิบัติการอนุญาตใหนักเรียนออกนอกโรงเรียน 
     - กรณีขออนุญาตออกนอกโรงเรียนช่ัวคราว ใหเปนหนาท่ีของครูประจําช้ัน ถาเปนเวลาเท่ียง
ใหขออนุญาตครูเวร โดยใหครูเวรบันทึกช่ือนักเรียน ถาไมกลับมาใหยามโทรตาม (ครูเวรหรือครูประจําช้ัน + 
ฝายบริหาร) 
     - กรณีขออนุญ าตออกนอกโรงเรียน ท้ังวัน  ใหขออนุญ าตฝายบริหาร 1. ครูธวัชชัย  
2. รองฯจรัญ 3.รองฯอสมาภรณ 4.ผูอํานวยการฯ กรณีลืมของ/รายงาน/กดเงิน/ทําธุระแทนผูปกครอง  
ทางโรงเรียนไมอนุญาตใหออกไป ยกเวนรับส่ิงของท่ีไปรษณีย โดยมีใบแจงรับ  
 

 
 



3.4 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
1. มาตรการประหยัดน้ํา / ประหยัดไฟ 

   การใชน้ํา 
     - การใชน้ําอยางประหยัด ไมเปดกอกน้ําท้ิงไว เห็นน้ํารั่วบริเวณใด โปรดแจงหัวหนางานอาคาร
สถานท่ี  (คาน้ําเดือนนี้ 20,690 ) (คาน้ํากอนใชระบบประปาบาดาล 25,000) 
   การใชไฟฟา (คาไฟฟาเดือนนี้ 48,916 บาท ) 
     - ไมเปดไฟ หรือ พัดลมท้ิงไว  
     - ไมเสียบกาน้ํารอน เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ท้ิงไว 
     - หองคอมพิวเตอร ท่ีใชเครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลา เปด ดังนี้ 
       เชา  เปด เวลา 10.00 – 12.00 น.   เปดเฉพาะช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอน 
       บาย เปด เวลา 13.00 – 15.30 น. 
      - พัดลมท่ีโรงอาหาร ใหเนนย้ํากับนักเรียนท่ีใชสถานท่ี ใหเปดเฉพาะท่ีจําเปน เมื่อเลิกใชใหปด 

2. การอยูเวรยาม  ขอใหผูปฏิบัติหนาท่ีเครงครัดเรื่องการอยูเวรยาม ท้ังเวรกลางวันและกลางคืน 
              ยกตัวอยางกรณีท่ีมีเจาหนาท่ีเขามาในพื้นท่ีเพื่อทําการลอซื้อยาบาเมื่อวันอาทิตยท่ี 16    

   กรกฎาคม เปนเวรของครูมยุรัตน ตาใจ ครูเวรไดทําหนาท่ีอยางเหมาะสม ปองกันไมให 
   เสียช่ือเสียงของโรงเรียน ถามีเหตุการณท่ีไมสามารถตัดสินใจไดใหแจงผูอํานวยการ 
3. การจอดรถของครู ท้ังรถยนตและรถจักรยานยนต ขอใหจอดในสถานท่ีซึ่งโรงเรียนไดจัดไวให  
   ไมจอดไวหนาอาคารเรียน หรือขวางทางเดิน สําหรับรถจักรยานยนตของครูและนักศึกษาฝก   
   ประสบการณสอน โรงเรียนจะสรางโรงจอดให บริเวณหลังหองแผนงาน อาคารสาม  
4. น้ําด่ืม ของโรงเรียน ขณะนี้กําลังผลิตและไดเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อจําหนายใหบุคลากรของ  
    โรงเรียนในราคาถูก 
5. การดูแลอาคารเรียน โรงเรียนไดมีคําส่ังท่ี  ท่ี 187/ 2560 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดูแล  
  รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน มอบหมายหนาท่ีใหมีผูกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี ดังนี้ 
    1. สิบเอกจรัญ   สุธาพจน   อาคาร 1 และ อาคาร 2  

      2. นางอสมาภรณ  อักษร   อาคาร 3  
     3. นางสมศรี   สวัสดี    อาคาร 1 ช้ัน 1 
     4. นางยลรว ี  อินตะ    อาคาร 1 ช้ัน 2  
     5. นายนิมิตร   ไตรบุญรักษ   อาคาร 2 ช้ันใตถุน  
      6. นางสาวสิรพิักตร  แจงไพร   อาคาร 2 ช้ัน 2 
      7. นายอรรณพ   คํามีสวาง  อาคาร 2 ช้ัน 3  

     8. นางสายรุง   รักษาดี   อาคาร 3 ช้ัน 2, 3  
     9. นายเกรียงไกร  อภิธนัง   อาคาร 3 ช้ัน 4  

ภารกิจ คือ ตรวจความเรียบรอยของการใชหองเรียนตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม กํากับ  
ดูแล การใชไฟฟาและน้ําประปา เนนนโยบายการประหยัดพลังงาน เมื่อพบความไมเรียบรอยใหรายงาน
ผูบริหาร 
           6. สพม. 36 อนุมัติใหโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม รื้อถอนอาคาร หนึ่ง แตโรงเรียนทําหนังสือ 

   ขอชะลอการรื้อถอน จนกวาจะไดรับอนุมัติงบประมาณสรางอาคารใหมทดแทน (แบบ 318 ล.)    
   โดยคาดวานาจะไดในปงบประมาณ 2562 

 
 



 
           7. เรื่องการระบาดของไขเลือดออก สัปดาหท่ีแลว มีนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปวย  

    เปนไขเลือดออก สองราย คือ ด.ช.วินัย จะลอ ช้ัน ม.3/1 และ น.ส.หอม ช้ัน ม.2 เชานี้ไดรับ  
    แจงวาปวยอีกหนึ่งรายคือ ด.ช. ชินดนัย ม.3/1  

ในการนี้ เมื่อสัปดาหท่ีแลว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงแสนไดเขามาตรวจพื้นท่ีของโรงเรียนและ 
ไดรายงานผลการตรวจใหผูบริหารรับทราบแลว มีสถานท่ีท่ีตองดูแลเปนพิเศษ คือ  
 - บริเวณบานพักครู ต้ังแตหลังท่ี 4 ถึง บานพักนักการสุพัฒน 
           - บริเวณโรงปลูกผักระบบไฮโดรโปนิก  
 ซึ่งพบวามีภาชนะหลายอยางท่ีเปนแหลงแพรพันธของยุงลาย ขอใหคณะครูชวยกันตรวจดูภาชนะท่ีมี 
น้ําขัง ในหองน้ําครู หากพบลุกน้ํายุงลายใหเทท้ิงและทําความสะอาด เพื่อชวยกําจัดลูกน้ํายุงลาย  
และปองกันโรคไขเลือดออก 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ขอความรวมมือชวยกันประหยัดน้ํา – ไฟฟา ทุกหองท่ีติดเครื่องปรับอากาศใหเปด – ปด 
ตามเวลา ยกเวนหองโสตทัศนศึกษา หองประชุมสินสอน ฝากครูท่ีอยูประจําหองใหตรวจดูความเรียบรอยของ
อุปกรณไฟฟาทุกชนิด หลังจากเลิกใชหอง  
 

 3.5 เร่ืองจากกลุมงานบริหารบุคคล 
  1. การทําวิทยฐานะ (ว 21) ผูท่ีมีคุณสมบัติครบตาม ว17 ยังสามารถทําไดภายใน 1 ป  
  2. การปรับโครงสรางงาน ไดนําคําส่ังข้ึนเว็บไซตของโรงเรียนแลว ไมมีการเปล่ียนแปลงจน 
ถึงส้ินป โดยไมใหสับเปล่ียนหนาท่ีกันเอง ตองทําเปนระบบตามข้ันตอน หากตองการคําพรรณนางานใหพิมพไดเอง 
  3. การอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  

4. การปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
     กลุมงานท่ีมีการปรับเปล่ียนงานและผูรับผิดชอบงาน มีดังนี ้
   4.1 กลุมบริหารวิชาการ    

- เพิ่มงานแนะแนว (ยายมาจากกลุมบริหารท่ัวไป) 
- เพิ่มงาน การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา มีผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) หัวหนางานทวิศึกษา     ครูสาธิต   

2) งานหลักสูตรทวิศึกษา  1.ครูสายบัว  2.ครูธิชพล  3.ครูอนุชิต 

3) งานทะเบียนทวิศึกษา  1. ครูสินีนาฎ   2. ครูธิชพล  

3. ครูวิภา ชัยนา  4. ครูกุลธิดา 

4) งานวัดผลทวิศึกษา  1. ครูอนุกูล    2. ครูจักรินทร 3. ครูศุทธินี 

5) งานสารสนเทศทวิศึกษา 1. ครูอนุชิต    2. ครูจินตนา 3. ครูสุวภัทร 

   4.2 กลุมแผนงานและงบประมาณ 
       - เปล่ียนผูรับผิดชอบงานนโยบายแผนงานฯ และงานพัสดุ จากครูอนุชิต  

      เปนครูเกรียงไกร 
 
 
 



   4.3 กลุมบริหารท่ัวไป 
        - งานประชาสัมพันธ ในสวนงานรับผิดชอบของครูเกรียงไกร ใหเปนหนาท่ีของ 

       ครูอนุชิต 
   4.4 กลุมกิจการนักเรียน 
       - เปล่ียนเลขานุการกลุมจาก ครูวิภา กันสีเวียง เปน ครูนภสวรรณ  พันพิงค 

5. ระบบลงทะเบียนและติดตามและประเมินผลครูผูเขารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู 
    รูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถติดตามรายละเอียด  
    จากการประชุม video conference เมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2560 โดยรับชมยอนหลังไดทาง           
    https://www.youtube.com/watch?v=-z-bZYsHhNo  

  5.1 ขาราชการครูจะใชสิทธิ์อบรมหรือไมก็ได แตครูท่ีจะทําวิทยฐานะตองเขารับการอบรมพัฒนา 
        เปนเวลา 5 ป ไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง/ป และไมเกิน 20 ช่ัวโมง โดย 5 ปรวมกันไมนอยกวา  

          100 ช่ัวโมง หากไมครบ 100 ช่ัวโมง สามารถนําช่ัวโมง PLC ท่ีเกินจาก 50 ช่ัวโมง/ป  
     มารวมได 
5.2 ครูลงทะเบียนเขาอบรมจากเว็บไซดสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

http://training.obec.go.th/ หรือสมารทโฟน ท่ีแอพพลิเคชัน training obec และศึกษา    
คูมือการใชงานในเว็บไซดสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  5.3 งบประมาณอบรม 10,000 บาท จะใหเปนปงบประมาณ หากเกินงบสามารถขออนุญาต  
     ใชเงินโรงเรียน หากไดรับอนุญาตจาก ผอ. หรือใชงบสวนตัวได โดยเงิน 10,000 บาท  
     จะเปนคาลงทะเบียน คาพาหนะ (รถโดยสาร) คาท่ีพัก คาเบ้ียเล้ียง (ถาเล้ียงขาว  

ใหหักออก 80 บาท) 
  5.4 เมื่อครูลงทะเบียนเลือกหลักสูตรแลว เมื่อไดรับการอนุมัติจาก ผอ.ในระบบ สามารถ 

     กดยืนยันการเขาอบรมในระบบอีกครั้ง หลังจากนั้นใหทําเอกสารยืมเงินอบรมตามข้ันตอน 
     และแบบฟอรมท่ีแจงในในเว็บไซด ของ สพม.36 โดยใหสงเอกสารกอนเขารับการอบรม   
     อยางนอย 10 วนั  

  5.5 เมื่อเขารับการอบรมเสร็จส้ินแลว ใหครูจัดทําเอกสารสงใชเงินยืมภายใน 15 วัน  
     นับจากวันกลับจากอบรม ตามแบบฟอรมท่ีแจงในในเว็บไซด ของ สพม.36  
 

 3.6 เร่ืองจากแผนงานและงบประมาณ 

  1. การนําสงไฟลโครงการประจําปการศึกษา 2560 ยังขาดอีก 4 โครงการ 1. โรงเรียนคุณธรรม 
2.หองเรียนพิเศษ  3.วันสําคัญ  4.คอมพิวเตอร 
  2. การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในภาคเรียนท่ี 1 ไมควรเกิน 
50% ถามีความจําเปนใหบันทึกแนบทาย สําหรับแตละกิจกรรม/โครงการ ขอความอนุเคราะหใหเสนอกอน  
1 สัปดาห แบบเสนอขอจัดซื้อจัดจางไดทําแบบใหมแลว 
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณจาก สพฐ. มาทีละภาคเรียน จึงใหใชไมเกิน 50% ยกเวนโครงการใหญ

ใหใชครั้งเดียวได 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

- เล่ือนสอบ ม.ตน จากวันพฤหัสบดี เปนวันจันทร ท่ี 31 ก.ค. 60  วันพฤหัสบดี ท่ี 27 ใหสอนโดยใชตารางเรียน 
วันจันทร แทน นักเรียนใสชุดนักเรียนและตองมาทุกคน คณะครูแตงกายชุดปกติขาวไวทุกข ถาไมมีชุดปกติขาวให
ใสชุดสีกากีแขนยาว นักศึกษาฝกประสบการณ ใสชุดนักศึกษา ลูกจางใสชุดสีครีม เย็นวันท่ี 27 ใหใสชุดสีดําลวน 
ทุกหองเรียนจัดทําพานพุมดอกไม 1 พุม คนเชิญ 2 คน หลังจากเสร็จกิจกรรม จะมีกิจกรรมปลูกตนไม  
ตนเหลืองปรียดียาธร ตนรวงผ้ึง  

2. การจัดงานมุทิตาจิต ครูอุดม  ทนทาน จัดในโรงเรียนไมได เพราะสถานศึกษาตองปลอดเหลา-บุหรี่ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม การจัดกิจกรรม Big Cleaning day ใหแบงเปนหองเรียนและหองสํานักงาน โดยใชหลัก 5 ส 
บริเวณดานหนารั้วโรงเรียนใหจัดนักศึกษาวิชาทหารชวยกันทํา 

- การจําหนายน้ําด่ืม ลังขวด ขายลังละ 30 บาท  ขวดท้ิง แพ็คละ 46 บาท  ถัง 10 บาท 
 
ครูคธาวุธ เพิ่มเติม การจัดกิจกรรมเชียงแสนมินิมาราธอน ในปนี้จัดรวมกับการทาเรือแหงประเทศไทย โดยกําหนด
จัดในวันท่ี 10 ธ.ค. 60 โดยจัดในรูปแบบเดิม สวนการทาเรือฯ จะขายบัตรในราคา 350 บาท โดยมีเส้ือให 1 ตัว 
ถวยรางวัล – เหรียญ การทาเรือเปนผูจัดเตรียม จะจัดการประชุมรวมกัน ในวันท่ี 2 ก.ย. 60 
 
 
ปดประชุม  เวลา  17.13  น. 
                 สาลีทิพย  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ 
                 มยุรัตน    ตาใจ              ทาน 
 
 
 

    
ตรวจแลวถูกตอง 
 

                      
     (ลงช่ือ)                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายบุญเทพ   พิศวง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


