
ระเบียบวาระการประชุมครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
คร้ังท่ี 6/2560 

วันอังคาร ท่ี  12 กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา  14.30  น. 
ณ  หองประชุมสินสิน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน 66 คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม จํานวน  3  คน  คือ    
 

1. นายพันธชัย  แทสูงเนิน ชวยราชการ 
2. นายอุดม  ทนทาน   ลากิจ  
3. นางนันทพร  แซหวาง  ลาคลอด 

 

ประชุม เวลา  15.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
การไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดศึกษาดูงานตามหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

1. การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2. สํานักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะมีการพัฒนาสนามบินอูตะเภา 
3. โรงเรียนศรีสุวิทย เปนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเดียวในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีการสอบคัดเลือกเขาเรียน  

ม.1 – ม.4 มีนักเรียนส่ีพันกวาคน ครูสองรอยกวาคน เปดการเรียนการสอนวันจันทร - วันเสาร 
4. โรงเรียนกําเนิดวิทย มีจุดประสงคเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตรโดยเฉพาะเปนสถาบันท่ีเทียบเทา

มหาวิทยาลัย จะรับนักเรียนปละ 72 คน โดยทดสอบต้ังแต ม.2 เนนวิทย – คณิต จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ ครู 1 คน ตอนักเรียน 2 – 3 คน 

5. สถาบันปญญาภิวัฒน มี 20 คณะ 60 สาขา หลักการ คือ เรียนแลวตองทํางานเปน ทํางานเปนแลวถึง
จะเรียนจบ โดยใหฝกงานใน 7-11 ทุกคน เพื่อฝกคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน คาใชจายถูกกวา
มหาวิทยาลัยตางๆ เนื่องจากมีทุนการศึกษาให 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 5/2560 

-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 25  กรกฎาคม  2560 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

3.1  เร่ืองจากผูอํานวยการ 
 -  
 

  
 
 
 



3.2 เร่ืองจากกลุมงานบริหารวิชาการ 
  1. โครงการหองเรียนพิเศษ ใหดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนเขาเรียนพิเศษเพิ่มเติมกับสถาบันกวด
วิชาท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงรายในชวงปดเทอมเดือนตุลาคม หองเรียนพิเศษ ช้ัน ม.4/1 จากผลการประชุมกับ
นักเรียน ในชวงปดเทอมเดือนตุลาคม นักเรียนจะจัดติวภายในโรงเรียนกอน โดยเชิญครู/วิทยากรมาสอนท่ีโรงเรียน 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม มีกระแสของนักเรียนวาทําไมโรงเรียนไมยุติธรรม จึงอยากฝากใหครูชวยอธิบาย ช้ีแจง 
ใหนักเรียนเขาใจ วาทางโรงเรียนตองการทําแบบ gifted ถานักเรียนคนอื่นคิดวาตนเองทําได ก็ใหนักเรียน 
ลองทดสอบดู ฝากครูในกลุมสาระฯ ชวยหาครูท่ีสอนเกงๆ มาชวยสอน 
 

รองฯ อสมาภรณ เพิ่มเติม ทางวิชาการจะดาวโหลดการสอนในยูทูป ลงแผนซีดี แจกนักเรียน ในสวนของการ 
ไปทัศนศึกษา ไดใชเงินเรียนฟรีของนักเรียนในการดําเนินการ 
  2. ปฏิทินงานท่ีสําคัญ ไดแก 
   - กําหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2560 ระหวางวันท่ี 25 – 28 ก.ย. 60  
และกําหนดสงตนฉบับขอสอบปลายภาคในวันท่ี 15 ก.ย. 60 ขอความรวมมือสงขอสอบภายในวันท่ี 15 ก.ย.  
เวลา 15.00 น. 
   - กําหนดการแขงขันกีฬากลุม ระหวางวันท่ี 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 60 โดยการแขงขันกรีฑา 
จะจัดข้ึนในวันท่ี 30 ต.ค. 60 ท้ังนี่ใหผูรับผิอบกีฬาแตละประเภทดําเนินการคัดตัว เสนอรายช่ือนักกีฬา และเริ่มทํา
การฝกซอมต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยดําเนินการวางแผนการฝกซอมในชวงปดเทอมเดือนตุลาคม 
   - กําหนดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระหวางวันท่ี 8 – 10 พ.ย. 60  
   - การสงรายช่ือนักเรียนท่ีมีคะแนนกอน/กลางภาค ไมถึง 60% ไดแจงคณะครูต้ังแต 
วันท่ี 8 ก.ย. แลว ใหนักเรียนมาแกไขคะแนน นโยบาย คือ อยากลดจํานวนนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ   
โดยใหนักเรียนไดตรวจสอบคะแนนของตนเองเปนระยะๆ ขอใหสงภายในวันท่ี 14 ก.ย. 
   - การเรียนซ้ํานักเรียนภาคปกติและทวิศึกษา 

 

รองฯ อสมาภรณ เพิ่มเติม ปนี้ไดจัดทําแบบฟอรมสําหรับแลกเปล่ียนในการคุมสอบ ไมมีกรรมการสํารอง โดยจัด
ครูคุมสอบหองละ 2 คน และขอความรวมมืองดใชโทรศัพทมือถือระหวางคุมสอบ แผนการสอนจากมติท่ีประชุม
ของหัวหนากลุมสาระฯ หากทานทําแผนท่ีสมบูรณแลว อนุญาตใหใชแผนนั้นได 3 ปการศึกษา แตหากทําแค  
1 – 2 แผน จะไมรับรอง และครูดารุณี ขอฝากทําแผน Active Learning สงเปน File ดวย 
 

ครูนภสวรรณ เพิ่มเติม แจงใหรวบรวม File ท่ีหัวหนากลุมสาระฯ กอน แลวจึงนําสงท่ีครูอนุชิต 
 

ครูดารุณี สอบถาม หากตองการเผยแพรผลงานเปน File สามารถนําสงไดท่ีใคร 
 

ครุอนุชิต ช้ีแจง สามารถสงไดท่ีครูอนุชิต ไดโดยตรง 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม  อยากใหจัดทําเว็บล้ิงคของตนเองไดเลย และในการการสอบตองการใหขอสอบมีมาตรฐาน
ตรงกับตัวช้ีวัด จึงจัดต้ังคณะกรรมการตรวจขอสอบข้ึน โดยตรวจสอบเฉพาะวิชาพื้นฐานเทานั้น อยากใหมีคลัง
ขอสอบ โดยเฉพาะขอสอบโอเน็ต การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนของสหวิทยาเขต เล่ือนการจัดการแขงขันเปน
เดือนตุลาคม 
 

ครูคธาวุธ เพิ่มเติม รับทราบมาวามีครูบางทานไดใหสัญญากับนักเรียนวาจะใหคะแนนใหนักเรียนกอนแลวจึงคอย
สงงานหลังสอบเสร็จ จึงอยากใหติดตามงานใหนักเรียนสงงาน  ในสวนของนักเรียนทวิศึกษา (ม.5/6 และ ม.6/5) 
ถาติดท้ังวิชาปกติและวิชาทวิศึกษา ขอใหเด็กทําช้ินงานสงแกท้ังหมด 
 
 



ครูชนัญชิดา แจง ในการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการขอใหสงรายช่ือภายในวันท่ี 15 ก.ย. นี้ ถามีการลงช่ือ
กรรมการแบบออนไลนขอใหแจงดวย รายการใดถานํานักเรียนมาฝกซอมท้ังวัน โรงเรียนจะสนับสนนุคาอาหารให
และขอใหสงตารางการฝกซอม 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ขอใหครูผูควบคุมดูแลวางแผนและฝกซอมอยางเต็มท่ี โคชฟุตบอล ครูธวัชชัยและครูมนัส 
ขอใหวางตัวโคชใหชัดเจน 
 
 3.3 เร่ืองจากกลุมกิจการนักเรียน 

  1. ไดรับการประสานงานเรงดวนจากทางอําเภอเชียงแสน ใหแจงรายช่ือนักเรียนท่ีสนใจสมัคร
เปนจิตอาสารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9  ณ สํานักปฏิบัติธรรม ดอยเวียงแกว  
อ.เชียงแสน โดยใหสงรายช่ือภายในวันท่ี 5 ก.ย. 60 
  2. การเตรียมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และจิตอาสา โดยใหหลอมอัตลักษณ 
ของโรงเรียนเขาไวดวยกัน 
 

ครูธวัชชัย เพิ่มเติม ขอใหครูควบคุมดูแล ในการแตงกายของนักเรียนอยางเขมงวด ยังมีนักเรียนบางกลุมท่ีมาสาย
เปนประจํา จึงอยากจะขอความรวมมือครูเช็ครายช่ือนักเรียนทุกวันเพื่อลดพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน  
มีมติวาถานักเรียนมาสายเกิน 3 ครั้ง ใน 1 สัปดาห ข้ันแรกใหครูท่ีปรึกษาวากลาวตักเตือนและหากเกินกวา 3 ครั้ง 
ใหสงมาท่ีหัวหนาระดับ 
 

3.4 เร่ืองจากหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
1. การเตรียมการรวมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9 ซึ่งในพื้นท่ีอําเภอเชียงแสน  

เริ่มเตรียมการต้ังแตวันท่ี 24 ต.ค. 60 จึงใหมีการเตรียมความพรอมและรูปแบบพิธีการใหเปนไปตามประกาศ 
2. กรมธนารักษ ไดประสานการจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันท่ี 27 ก.ย. 60 ขอใหนํานักเรียน

เขารวม จํานวน 300 คน จึงขออนุญาตใหนักเรียนระดับช้ัน ม.4 และ ม.5 ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
3. ใหดําเนินการปรับปรุงบานพักของลูกจางประจํา นายสุพัฒน จันแปงเงิน โดยใหใชงบประมาณ

ของกลุมบริหารงานท่ัวไป 
4. การผลิตน้ําด่ืม RO เพื่อการจําหนายแกบุคลากรในราคาตํ่ากวาทองตลาด ไมสามารถบริการ

แบบฟรีใหครูทุกกลุมสาระฯ ได เนื่องจากการผลิตมีตนทุนคาใชจาย และบุคลากรผูรับผิดชอบมีนอยไมสามารถ
ใหบริการได กรณีท่ีจะรองน้ําด่ืมไปใชขอใหใชบริการท่ีระบบกรองน้ําของสโมสรโรตารี 

5. ขอคําปรึกษากรณีเหตุลักทรัพยในโรงเรียน  
 

ครูปรเมษฐ แจง สืบเนื่องมาจากเหตุการณเงินนักเรียนหาย พรอมกัน 7 – 8 คน ช้ัน ม.4/2  ชวงเวลาในการหาย
คือชวงเวลาเขาแถวหนาเสาธง 
 

 ครูคธาวุธ เพิ่มเติม สอบถามเวรประจําวัน ไดมีการแบงหนาท่ีครอบคลุมหรือไม สวนใหญนักเรียนจะหลบแถวอยู
ภายในอาคารเรียน 
 

ครูธวัชชัย เพิ่มเติม ไดแจงเพิ่มเวลาตรวจสอบอาคารโดยมีครูอรรณพและครูพูนศักด์ิ เปนผูเดินตรวจสอบแตละ
อาคารและขอความรวมมือจากครูผูหญิงชวยตรวจสอบในสวนท่ีครูผูชายไมสามารถเขาไปไดดวย 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ขอใหครูประจําช้ันชวยปลูกฝงนิสัยใหกับนักเรียน และแจงใหนักเรียนเก็บทรัพยสินมีคาหรื
อนํากระเปาติดตัวไปดวยตลอดเวลา จัดใหมีสายตรวจเดินตรวจหากจะติดต้ังกลองวงจรปดขอทางโรงเรียน
ตรวจสอบงบประมาณดูกอน เรื่องน้ําด่ืมท่ีอยูในโรงอาหารมีคุณภาพเชนเดียวกันกับโรงน้ําด่ืม 



6. ขอความกรุณาครูหัวหนาอาคารแตละอาคารชวยตรวจดูการใชน้ํา ไฟฟา ของนักเรียน 
หลังเลิกเรียน ระบบน้ําประปาหรือหลังคารั่ว หากพบเห็นขอใหแจงท่ีครูจักรินทร หรือหากเห็นท่ีเปนจุดอันตราย
อื่นๆ ขอใหแจงทันที 

7. การปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค ภายในภาคเรียนท่ี 1 /2560 ชวงนี้ไดรับการแจง
จากผูดูแล พบวานักเรียนท่ีใชอาคารหอประชุมไมรักษาความสะอาด รวมถึงการนําฟุตบอลเขาไปแตะ จึงขอแจงงด
กิจกรรมตางๆ ในหอประชุมเนื่องจากจะมีผูรับเหมาเขามาทําการปรับปรุงอาคาร 

8. การปฏิบัติหนาท่ีเวรยาม ท้ังเวรประจําวันและเวรวันหยุด ขอใหผูปฏิบัติบันทึกการปฏิบัติ
หนาท่ีทุกครั้งท่ีปฏิบัติตามหนาท่ี 
 

ครูธวัชชัย แจง เรื่องของยาเสพติดทางกลุมกิจการนักเรียนไดจัดกิจกรรม Re X-ray ข้ึน มีนักเรียนท่ีตรวจเจอสาร
เสพติด 1 คน เนื่องจากมีศิษยเกานํามาขายใหนักเรียนในโรงเรียน ขยายผลเจอเยอะข้ึน มีการแจงเรื่องบุหรี่ ไดทํา
การสุมตรวจเจอและจับไดในหองนักเรียนชายและไดทําการเรียกผูปกครองมาพบในทันที นักเรียนไดมีการฝาก
บัตรนักเรียนใหเพื่อนมาสแกนใหแตตัวอยูท่ีบานจึงตามไปพบท่ีบาน ขอความรวมมือคุณครูติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนดวย 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ทางโรงเรียนนาจะกําหนดเขตหามขาวของนักเรียน เพราะ ผอ.เคยเห็นนักเรียนเดินไปทาง
บานพักครู จึงอยากใหประกาศหามนักเรียนเขา 
 

 3.5 เร่ืองจากกลุมงานบริหารบุคคล 
  1. การจัดงานมุทิตาจิต ครูอุดม ทนทาน 
   - วันท่ี 22 ก.ย. 60 จัดกิจกรรมอําลาอาลัยบริเวณหนาเสาธงในภาคเชา (การแตงกาย
เส้ือพื้นเมืองโรงเรียน) 
   - วันท่ี 28 ก.ย. 60 จัดงานเล้ียงแสดงมุทิตาจิต  ณ รานอาหารริมโขง (กิจกรรมเริ่ม 
เวลา 17.00 น.) 
  2. การเตรียมการในเรื่องพิจารณาความดีความชอบ (โควตา 7 คน) 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม การเล่ือนข้ันเงินเดือนครั้งนีเ้ปนครั้งสุดทายท่ีเล่ือนแบบข้ันเงินเดือน 
 
  3. การประกาศจางบุคลากรสอนวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท 
 
 3.6 เร่ืองจากแผนงานและงบประมาณ 
  1. การตรวจสอบครุภัณฑประจําป ขอความกรุณาทุกกลุมสาระฯ กลุมงาน ชวยตรวจสอบวายังมี
สวนใดท่ีชํารุดหรือรอจําหนาย 
  2. การติดตามสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปการใชจายงบประมาณ 
ของแตละโครงการ/กิจกรรม เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี 1/2560 ขอใหทบทวนวาไดทําตามโครงการ/กิจกรรมไวแลว
หรือไม ถาท้ิงไวนานงบประมาณอาจถูกพับไป แตหากทําเสร็จแลวขอใหจัดทํารายงานสง 
  3. การเตรียมขอมูลเพื่อของบประมาณป 2561 โดยในขณะนี้มีขอมูลเบ้ืองตนในการท่ีจะปรับปรุง
ซอมแซมอาคารศิลปะ จํานวนเงิน 200,000 บาท และไดดําเนินการเสนอขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1  
และของบประมาณการกองสรางอาคาร 318 ล ข้ึนทดแทน 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ถาเงินไมพอจะขอตัดงบประมาณ โครงการละ 10% 
 

  



ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 การทบทวนกําหนดการปด - เปดภาคเรียน 
  1. เล่ือนการปดภาคเรียน 1/2560 จาก วันท่ี 11 ต.ค. 60 มาเปน 3 ต.ค. 60 และเล่ือนการเปด
ภาคเรียน 2/2560 จากวันท่ี 23 ต.ค. 60 มาเปน วันท่ี 16 ต.ค. 60 (ลงลายมือช่ือทํางาน วันท่ี 2 ต.ค. เปนวัน
สุดทายของการทํางาน) สงคะแนนสอบ ในวันท่ี 2 ต.ค. 60  
  2. ในวนัเปดภาคเรียน 2/2560 (16 ต.ค. มีการประชุม) ใหสแกนลายมือเวลาทํางาน 08.30 น. 
โดยภาคเชาจะมีการประชุมเปดภาคเรียน และภาคบายนําเสนอผลงาน PLC ของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
โดยมีการจัดต้ังโตะสรุปผลงาน PLC จํานวน 8 เลม และนําเสนอ Power point 2 ชุด 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 2. กระบวนการ PLC และขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 
 
ครูสายรุง  ฝากเรื่องการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ขอใหผูรวบรวมไดรวบรวมใหเสร็จกอน 
เพื่อจะไดนํามาลงในระบบ 
 
ผูอํานวยการ  แจง เรื่องระเบียบวาดวยการคุมสอบ 
 
รองฯ อสมาภรณ  สอบถามการตรวจขอสอบวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ จะ
ดําเนินการตรวจสอบดวยหรือไม เนื่องจากเปนวิชาท่ีสอบในตาราง 
 
ผูอํานวยการ  ช้ีแจง  ถาหากครูทานใดตองการใหตรวจก็สามารถนํามาใหตรวจได แตทางโรงเรียนเนนเฉพาะวิชา
พื้นฐานปการศึกษาหนาถึงจะทําการตรวจสอบทุกวิชา 
 
รองฯ อสมาภรณ  แจง ไดจัดทําเอกสารใหแตละกลุมสาระฯ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข จึงขอใหสงคืนโดยสง
ทาง E-mail ภายในวันท่ี 10 ต.ค. และขอใหสงใหทุกคนในกลุมสาระฯ ไมตอง Print สง ขอขอบคุณทุกกลุมสาระฯ 
ท่ีใหความรวมมือ ทางฝายบุคคลไดจัดทําคูมือ PLC และขอใหกรอกขอมูลใน File ท่ีสงไปให ใหตอบกลับ และ 
Print สง จํานวน 1 เลมใหเก็บไว และสงโรงเรียน 1 เลม  
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 

ผูอํานวยการ  แจง ครูนคร ไดขอความอนุเคราะหคอมพิวเตอร เพื่อนําไปใหนักเรียนท่ี สปป.ลาว ขอความกรุณา
รวบรวมใหไดภายในเดือน ก.ย. นี้   

ครูคธาวุธ  แจงความคืบหนาการจัดการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน การจําหนายบัตรสําหรับนักเรียน ราคา 50 บาท 
ผูปกครอง ราคา 100 บาท และฝากนักเรียนจําหนาย ราคา 100 บาท โดยขอความรวมมือจากนักเรียนทุกคน  
ปนี้บัตรราคา 50 บาท และ 100 บาท ยังคงเดิม และทางการทาเรือมีเส้ือแถมใหสําหรับบัตร ราคา 300 บาท 
นักเรียนสามารถซื้อไดตามความสมัครใจ 

ครูรวี  แจง ในวันท่ี 13 ก.ย. ใหนํานักเรียนช้ัน ม.1 เขารวมพิธีเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ เขาประจํากอง หลังเคารพ
ธงชาติ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผาพันคอ ใหกับลูกเสือ 8 นาย  

 

 

 



 

 
ปดประชุม  เวลา  17.35  น. 
                 สาลีทิพย  กันทะเตียน      บันทึก/พิมพ 
                 มยุรัตน    ตาใจ              ทาน 
 
 
 

    
ตรวจแลวถูกตอง 
 

                      
     (ลงช่ือ)                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายบุญเทพ   พิศวง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


