ระเบียบวาระการประชุมครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ครั้งที่ 6/2560
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมสินสิน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
*******************
ประธานที่ประชุม นายบุญเทพ พิศวง ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ผูเ ขาประชุม

จํานวน 66 คน (ตามรายชื่อดังแนบ)

ผูไมเขาประชุม จํานวน 3 คน คือ
1. นายพันธชัย
2. นายอุดม
3. นางนันทพร

แทสูงเนิน
ทนทาน
แซหวาง

ชวยราชการ
ลากิจ
ลาคลอด

ประชุม เวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ
การไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดศึกษาดูงานตามหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. สํานักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะมีการพัฒนาสนามบินอูตะเภา
3. โรงเรียนศรีสุวิทย เปนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเดียวในจังหวัดชลบุรี ที่มีการสอบคัดเลือกเขาเรียน
ม.1 – ม.4 มีนักเรียนสี่พันกวาคน ครูสองรอยกวาคน เปดการเรียนการสอนวันจันทร - วันเสาร
4. โรงเรียนกําเนิดวิทย มีจุดประสงคเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตรโดยเฉพาะเปนสถาบันที่เทียบเทา
มหาวิทยาลัย จะรับนักเรียนปละ 72 คน โดยทดสอบตั้งแต 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
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุม ครั้งที่ 5/2560
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องจากผูอํานวยการ
-

3.2 เรื่องจากกลุมงานบริหารวิชาการ
1. โครงการหองเรียนพิเศษ ใหดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนเขาเรียนพิเศษเพิ่มเติมกับสถาบันกวด
วิชาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายในชวงปดเทอมเดือนตุลาคม หองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4/1 จากผลการประชุมกับ
นักเรียน ในชวงปดเทอมเดือนตุลาคม นักเรียนจะจัดติวภายในโรงเรียนกอน โดยเชิญครู/วิทยากรมาสอนที่โรงเรียน
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม มีกระแสของนักเรียนวาทําไมโรงเรียนไมยุติธรรม จึงอยากฝากใหครูชวยอธิบาย ชี้แจง
ใหนักเรียนเขาใจ วาทางโรงเรียนตองการทําแบบ gifted ถานักเรียนคนอื่นคิดวาตนเองทําได ก็ใหนักเรียน
ลองทดสอบดู ฝากครูในกลุมสาระฯ ชวยหาครูที่สอนเกงๆ มาชวยสอน
รองฯ อสมาภรณ เพิ่มเติม ทางวิชาการจะดาวโหลดการสอนในยูทูป ลงแผนซีดี แจกนักเรียน ในสวนของการ
ไปทัศนศึกษา ไดใชเงินเรียนฟรีของนักเรียนในการดําเนินการ
2. ปฏิทินงานที่สําคัญ ไดแก
- กําหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหวางวันที่ 25 – 28 ก.ย. 60
และกําหนดสงตนฉบับขอสอบปลายภาคในวันที่ 15 ก.ย. 60 ขอความรวมมือสงขอสอบภายในวันที่ 15 ก.ย.
เวลา 15.00 น.
- กําหนดการแขงขันกีฬากลุม ระหวางวันที่ 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 60 โดยการแขงขันกรีฑา
จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ต.ค. 60 ทั้งนี่ใหผูรับผิอบกีฬาแตละประเภทดําเนินการคัดตัว เสนอรายชื่อนักกีฬา และเริ่มทํา
การฝกซอมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยดําเนินการวางแผนการฝกซอมในชวงปดเทอมเดือนตุลาคม
- กําหนดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระหวางวันที่ 8 – 10 พ.ย. 60
- การสงรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนกอน/กลางภาค ไมถึง 60% ไดแจงคณะครูตั้งแต
วันที่ 8 ก.ย. แลว ใหนักเรียนมาแกไขคะแนน นโยบาย คือ อยากลดจํานวนนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ
โดยใหนักเรียนไดตรวจสอบคะแนนของตนเองเปนระยะๆ ขอใหสงภายในวันที่ 14 ก.ย.
- การเรียนซ้ํานักเรียนภาคปกติและทวิศึกษา
รองฯ อสมาภรณ เพิ่มเติม ปนี้ไดจัดทําแบบฟอรมสําหรับแลกเปลี่ยนในการคุมสอบ ไมมีกรรมการสํารอง โดยจัด
ครูคุมสอบหองละ 2 คน และขอความรวมมืองดใชโทรศัพทมือถือระหวางคุมสอบ แผนการสอนจากมติที่ประชุม
ของหัวหนากลุมสาระฯ หากทานทําแผนที่สมบูรณแลว อนุญาตใหใชแผนนั้นได 3 ปการศึกษา แตหากทําแค
1 – 2 แผน จะไมรับรอง และครูดารุณี ขอฝากทําแผน Active Learning สงเปน File ดวย
ครูนภสวรรณ เพิ่มเติม แจงใหรวบรวม File ที่หัวหนากลุมสาระฯ กอน แลวจึงนําสงที่ครูอนุชิต
ครูดารุณี สอบถาม หากตองการเผยแพรผลงานเปน File สามารถนําสงไดที่ใคร
ครุอนุชิต ชี้แจง สามารถสงไดที่ครูอนุชิต ไดโดยตรง
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม อยากใหจัดทําเว็บลิ้งคของตนเองไดเลย และในการการสอบตองการใหขอสอบมีมาตรฐาน
ตรงกับตัวชี้วัด จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจขอสอบขึ้น โดยตรวจสอบเฉพาะวิชาพื้นฐานเทานั้น อยากใหมีคลัง
ขอสอบ โดยเฉพาะขอสอบโอเน็ต การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนของสหวิทยาเขต เลื่อนการจัดการแขงขันเปน
เดือนตุลาคม
ครูคธาวุธ เพิ่มเติม รับทราบมาวามีครูบางทานไดใหสัญญากับนักเรียนวาจะใหคะแนนใหนักเรียนกอนแลวจึงคอย
สงงานหลังสอบเสร็จ จึงอยากใหติดตามงานใหนักเรียนสงงาน ในสวนของนักเรียนทวิศึกษา (ม.5/6 และ ม.6/5)
ถาติดทั้งวิชาปกติและวิชาทวิศึกษา ขอใหเด็กทําชิ้นงานสงแกทั้งหมด

ครูชนัญชิดา แจง ในการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการขอใหสงรายชื่อภายในวันที่ 15 ก.ย. นี้ ถามีการลงชื่อ
กรรมการแบบออนไลนขอใหแจงดวย รายการใดถานํานักเรียนมาฝกซอมทั้งวัน โรงเรียนจะสนับสนุนคาอาหารให
และขอใหสงตารางการฝกซอม
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ขอใหครูผูควบคุมดูแลวางแผนและฝกซอมอยางเต็มที่ โคชฟุตบอล ครูธวัชชัยและครูมนัส
ขอใหวางตัวโคชใหชัดเจน
3.3 เรื่องจากกลุมกิจการนักเรียน
1. ไดรับการประสานงานเรงดวนจากทางอําเภอเชียงแสน ใหแจงรายชื่อนักเรียนที่สนใจสมัคร
เป น จิตอาสารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ สํานักปฏิบัติธรรม ดอยเวียงแกว
อ.เชียงแสน โดยใหสงรายชื่อภายในวันที่ 5 ก.ย. 60
2. การเตรียมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และจิตอาสา โดยใหหลอมอัตลักษณ
ของโรงเรียนเขาไวดวยกัน
ครูธวัชชัย เพิ่มเติม ขอใหครูควบคุมดูแล ในการแตงกายของนักเรียนอยางเขมงวด ยังมีนักเรียนบางกลุมที่มาสาย
เป น ประจํา จึง อยากจะขอความรวมมือครูเช็ครายชื่อนักเรียนทุกวันเพื่อลดพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
มีมติวาถานักเรียนมาสายเกิน 3 ครั้ง ใน 1 สัปดาห ขั้นแรกใหครูที่ปรึกษาวากลาวตักเตือนและหากเกินกวา 3 ครั้ง
ใหสงมาที่หัวหนาระดับ
3.4 เรื่องจากหัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
1. การเตรียมการรวมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ซึ่งในพื้นที่อําเภอเชียงแสน
เริ่มเตรียมการตั้งแตวันที่ 24 ต.ค. 60 จึงใหมีการเตรียมความพรอมและรูปแบบพิธีการใหเปนไปตามประกาศ
2. กรมธนารักษ ไดประสานการจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันที่ 27 ก.ย. 60 ขอใหนํานักเรียน
เขารวม จํานวน 300 คน จึงขออนุญาตใหนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ทุกคนเขารวมกิจกรรม
3. ใหดําเนินการปรับปรุงบานพักของลูกจางประจํา นายสุพัฒน จันแปงเงิน โดยใหใชงบประมาณ
ของกลุมบริหารงานทั่วไป
4. การผลิตน้ําดื่ม RO เพื่อการจําหนายแกบุคลากรในราคาต่ํากวาทองตลาด ไมสามารถบริการ
แบบฟรีใหครูทุกกลุมสาระฯ ได เนื่องจากการผลิตมีตนทุนคาใชจาย และบุคลากรผูรับผิดชอบมีนอยไมสามารถ
ใหบริการได กรณีที่จะรองน้ําดื่มไปใชขอใหใชบริการที่ระบบกรองน้ําของสโมสรโรตารี
5. ขอคําปรึกษากรณีเหตุลักทรัพยในโรงเรียน
ครูปรเมษฐ แจง สืบเนื่องมาจากเหตุการณเงินนักเรียนหาย พรอมกัน 7 – 8 คน ชั้น ม.4/2 ชวงเวลาในการหาย
คือชวงเวลาเขาแถวหนาเสาธง
ครูคธาวุธ เพิ่มเติม สอบถามเวรประจําวัน ไดมีการแบงหนาที่ครอบคลุมหรือไม สวนใหญนักเรียนจะหลบแถวอยู
ภายในอาคารเรียน
ครูธวัชชัย เพิ่มเติม ไดแจงเพิ่มเวลาตรวจสอบอาคารโดยมีครูอรรณพและครูพูนศักดิ์ เปนผูเดินตรวจสอบแตละ
อาคารและขอความรวมมือจากครูผูหญิงชวยตรวจสอบในสวนที่ครูผูชายไมสามารถเขาไปไดดวย
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ขอใหครูประจําชั้นชวยปลูกฝงนิสัยใหกับนักเรียน และแจงใหนักเรียนเก็บทรัพยสินมีคาหรื
อนํากระเปาติดตัวไปดวยตลอดเวลา จัดใหมีสายตรวจเดินตรวจหากจะติดตั้งกลองวงจรปดขอทางโรงเรียน
ตรวจสอบงบประมาณดูกอน เรื่องน้ําดื่มที่อยูในโรงอาหารมีคุณภาพเชนเดียวกันกับโรงน้ําดื่ม

6. ขอความกรุ ณ าครู หั วหน าอาคารแต ล ะอาคารช วยตรวจดู ก ารใช น้ํ า ไฟฟ า ของนั ก เรีย น
หลังเลิกเรียน ระบบน้ําประปาหรือหลังคารั่ว หากพบเห็นขอใหแจงที่ครูจักรินทร หรือหากเห็นที่เปนจุดอันตราย
อื่นๆ ขอใหแจงทันที
7. การปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค ภายในภาคเรียนที่ 1 /2560 ชวงนี้ไดรับการแจง
จากผูดูแล พบวานักเรียนที่ใชอาคารหอประชุมไมรักษาความสะอาด รวมถึงการนําฟุตบอลเขาไปแตะ จึงขอแจงงด
กิจกรรมตางๆ ในหอประชุมเนื่องจากจะมีผูรับเหมาเขามาทําการปรับปรุงอาคาร
8. การปฏิบัติหน าที่เวรยาม ทั้งเวรประจําวันและเวรวันหยุด ขอให ผูป ฏิบัติบัน ทึ กการปฏิบั ติ
หนาที่ทุกครั้งที่ปฏิบัติตามหนาที่
ครูธวัชชัย แจง เรื่องของยาเสพติดทางกลุมกิจการนักเรียนไดจัดกิจกรรม Re X-ray ขึ้น มีนักเรียนที่ตรวจเจอสาร
เสพติด 1 คน เนื่องจากมีศิษยเกานํามาขายใหนักเรียนในโรงเรียน ขยายผลเจอเยอะขึ้น มีการแจงเรื่องบุหรี่ ไดทํา
การสุมตรวจเจอและจับไดในหองนักเรียนชายและไดทําการเรียกผูปกครองมาพบในทันที นักเรียนไดมีการฝาก
บัตรนักเรียนใหเพื่อนมาสแกนใหแตตัวอยูที่บานจึงตามไปพบที่บาน ขอความรวมมือคุณครูติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนดวย
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ทางโรงเรียนนาจะกําหนดเขตหามขาวของนักเรียน เพราะ ผอ.เคยเห็นนักเรียนเดินไปทาง
บานพักครู จึงอยากใหประกาศหามนักเรียนเขา
3.5 เรื่องจากกลุมงานบริหารบุคคล
1. การจัดงานมุทิตาจิต ครูอุดม ทนทาน
- วันที่ 22 ก.ย. 60 จัดกิจกรรมอําลาอาลัยบริเวณหนาเสาธงในภาคเชา (การแตงกาย
เสื้อพื้นเมืองโรงเรียน)
- วันที่ 28 ก.ย. 60 จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ณ รานอาหารริมโขง (กิจกรรมเริ่ม
เวลา 17.00 น.)
2. การเตรียมการในเรื่องพิจารณาความดีความชอบ (โควตา 7 คน)
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งนีเ้ ปนครั้งสุดทายที่เลื่อนแบบขั้นเงินเดือน
3. การประกาศจางบุคลากรสอนวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
3.6 เรื่องจากแผนงานและงบประมาณ
1. การตรวจสอบครุภัณฑประจําป ขอความกรุณาทุกกลุมสาระฯ กลุมงาน ชวยตรวจสอบวายังมี
สวนใดที่ชํารุดหรือรอจําหนาย
2. การติ ด ตามสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม และสรุป การใช จ า ยงบประมาณ
ของแตละโครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้น ภาคเรียนที่ 1/2560 ขอใหทบทวนวาไดทําตามโครงการ/กิจกรรมไวแลว
หรือไม ถาทิ้งไวนานงบประมาณอาจถูกพับไป แตหากทําเสร็จแลวขอใหจัดทํารายงานสง
3. การเตรียมขอมูลเพื่อของบประมาณป 2561 โดยในขณะนี้มีขอมูลเบื้องตนในการที่จะปรับปรุง
ซ อ มแซมอาคารศิ ล ปะ จํ า นวนเงิ น 200,000 บาท และได ดํ า เนิ น การเสนอขออนุ ญ าตรื้ อ ถอนอาคาร 1
และของบประมาณการกองสรางอาคาร 318 ล ขึ้นทดแทน
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ถาเงินไมพอจะขอตัดงบประมาณ โครงการละ 10%

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การทบทวนกําหนดการปด - เปดภาคเรียน
1. เลื่อนการปดภาคเรียน 1/2560 จาก วันที่ 11 ต.ค. 60 มาเปน 3 ต.ค. 60 และเลื่อนการเปด
ภาคเรียน 2/2560 จากวันที่ 23 ต.ค. 60 มาเปน วันที่ 16 ต.ค. 60 (ลงลายมือชื่อทํางาน วันที่ 2 ต.ค. เปนวัน
สุดทายของการทํางาน) สงคะแนนสอบ ในวันที่ 2 ต.ค. 60
2. ในวันเปดภาคเรียน 2/2560 (16 ต.ค. มีการประชุม) ใหสแกนลายมือเวลาทํางาน 08.30 น.
โดยภาคเชาจะมีการประชุมเปดภาคเรียน และภาคบายนําเสนอผลงาน PLC ของแตละกลุมสาระการเรียนรู
โดยมีการจัดตั้งโตะสรุปผลงาน PLC จํานวน 8 เลม และนําเสนอ Power point 2 ชุด 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2. กระบวนการ PLC และขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
ครูสายรุง ฝากเรื่องการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ขอใหผูรวบรวมไดรวบรวมใหเสร็จกอน
เพื่อจะไดนํามาลงในระบบ
ผูอํานวยการ แจง เรื่องระเบียบวาดวยการคุมสอบ
รองฯ อสมาภรณ สอบถามการตรวจขอสอบวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ จะ
ดําเนินการตรวจสอบดวยหรือไม เนื่องจากเปนวิชาที่สอบในตาราง
ผูอํานวยการ ชี้แจง ถาหากครูทานใดตองการใหตรวจก็สามารถนํามาใหตรวจได แตทางโรงเรียนเนนเฉพาะวิชา
พื้นฐานปการศึกษาหนาถึงจะทําการตรวจสอบทุกวิชา
รองฯ อสมาภรณ แจง ไดจัดทําเอกสารใหแตละกลุมสาระฯ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข จึงขอใหสงคืนโดยสง
ทาง E-mail ภายในวันที่ 10 ต.ค. และขอใหสงใหทุกคนในกลุมสาระฯ ไมตอง Print สง ขอขอบคุณทุกกลุมสาระฯ
ที่ใหความรวมมือ ทางฝายบุคคลไดจัดทําคูมือ PLC และขอใหกรอกขอมูลใน File ที่สงไปให ใหตอบกลับ และ
Print สง จํานวน 1 เลมใหเก็บไว และสงโรงเรียน 1 เลม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ผูอํานวยการ แจง ครูนคร ไดขอความอนุเคราะหคอมพิวเตอร เพื่อนําไปใหนักเรียนที่ 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 และทางการทาเรือมีเสื้อแถมใหสําหรับบัตร ราคา 300 บาท
นักเรียนสามารถซื้อไดตามความสมัครใจ
ครูรวี แจง ในวันที่ 13 ก.ย. ใหนํานักเรียนชั้น ม.1 เขารวมพิธีเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ เขาประจํากอง หลังเคารพ
ธงชาติ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผาพันคอ ใหกับลูกเสือ 8 นาย

ปดประชุม เวลา 17.35 น.
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