
รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน 
คร้ังท่ี 1/2563 

วันอังคาร ท่ี  14  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14.40 น. 
ณ  หองประชุมสินสอน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน  64   คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม  จํานวน 5 คน 
1. นายปรเมษฐ  อินเขียว  ลาปวย 
2. นายสาวพริม้เพรา พฤกษมาศ ลากิจ 
3. นางสายรุง  รักษาดี  ขออนุญาตออกกอน 
4. นางศรีสุนีย  กันทาเดช ขออนุญาตออกกอน 
5. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ  

 

ประชุม เวลา  14.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1. นายอรรณพ จูจันทร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

 ยายมาดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
2. ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีชวยกันเคลียรพื้นท่ีภายในโรงเรียนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากพายุลูกเห็บ 
3. ผูอํานวยการไดประสานผูรับเหมาใหเขามาซอมแซมหลังคาแลวแตชางยังไมวาง                         

และงานอาคารสถานท่ี ไดรายงานความเสียหายและขอรับงบประมาณในการซอมแซมไปท่ี 
สพม.36 เพื่อสงตอไปยัง สพฐ. แลว ในเบ้ืองตนของงบประมาณซอมแซมไป 497,000 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 5/2562 

-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
     ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

1. จากผูอํานวยการ 
  1.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ย้ําเตือนในเรื่องพฤติกรรมของ

ครูกับเด็กนักเรียน ซึ่งมีเรื่องรองเรียนไป สพม.36 อยูประจํามี 2 เรื่อง ไดแก พฤติกรรมชูสาวหรือการลวงละเมิด
ทางเพศ และการลงโทษนักเรียนท่ีผิดระเบียบและรุนแรง ซึง่เปนโทษวินัยรายแรง ดังนั้นขอใหครูมีสติ คิดใหดีกอน
ทํา มิฉะนั้นก็จะเสียอนาคต  

2. ผูอํานวยการ สพม.36 กําชับเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูประจําช้ัน ตองรูขอมูลเชิง
ลึกของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อการปองกันปญหาท่ีจะเกิดกับนักเรียนและดูแลชวยเหลือ เชน ปญหา
ทางบาน และการถูกลอลวง ครูตองใหความรูและฝกใหนักเรียนมีทักษะชีวิต ไมเช่ือคนงาย รูทันโลกรูทัน
กลโกง ในโลกของความเจริญทางเทคโนโลยี 



3. สพม.36 จะมาติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของ สพม.36 ของโรงเรียน คือ 
   1) โรงเรียนดี มีมาตรฐาน 
   2) ครูดี มีคุณภาพ 
   3) นักเรียนดี มีคุณธรรม 

วาโรงเรียนไดกําหนดเปาหมายไวอยางไร มีแผนพัฒนาหรือไม ไดปฏิบัติตามแผนหรือไม มีนวัตกรรมในการพัฒนา
หรือไม ผลเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไร 

4. การสอบ Pre O-NET ใหโรงเรียนนําผลการสอบไปปรับปรุงแกไขจุดออนดวยตัว 
ของนักเรียน และของครูผูสอนกอนสอบจริง เพื่อใหผลออกมาดี และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องทุกป ซึ่ง สพฐ.  
จะมอบรางวัล IQA AWARD และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ซึ่งในป 2563 จะตองไดรับการ
ประเมินทุกโรงเรียน 

5. การประเมินดวยขอสอบมาตรฐาน ปการศึกษา 2562 ของนักเรียนช้ัน ม.1 , ม.2 
ปนี้ สพม.36 จะมีแผน CD ขอสอบให ใหโรงเรียนดําเนินการปริ้นขอสอบเอง ตรวจเอง วิเคราะหผลสอบเอง และ
ตองรายงานไปยงั สพม.36 อัตราสวนก็ยังเปน 20% เหมือนเดิม 

6. การของบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง ของโรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม ตองไปรวมกับในกลุมโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ซึ่งเปนหนาท่ีของสํานักนวัตกรรม  

7. การยายขาราชการครู ตองคํารองขอยายถึง สพม.36 ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2563 
          8. การนํานักเรียนเขารวมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี         

ท่ี โรงเรียนแมจันวิทยาคม ในวันท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 – 21.00 น. จํานวนนักเรยีน 150 คน ครู 8 
คน เพื่อชมคอนเสิรตใหญ  

9.การจัดกิจกรรมวันคร ูในวันท่ี 16 มกราคม 2563 
 

2. จากรองผูอํานวยการ 
การปฏิบัติหนาท่ีงานตามคําส่ังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 - การประชุมกลุมสาระฯ หัวหนากลุมสาระฯ ตองเลขานุการเพื่อลงบันทึกการประชุม
แลวตองสรุปอยางละเอียด และทุกคนในกลุมควรเขาประชุมทุกคน  
 - การสงวิจัย , PLC , แผนการสอน ตองจัดสงใหเปนรูปเลมอยางเหมาะสม 
 

3. กลุมงานบริหารวิชาการ 
 1. การออกแนะแนว ในวนัท่ี 20 – 21 มกราคม 2563 ท้ังหมด 27 โรงเรียน 

  2. กิจกรรม  Chiangsaen Open House 2020 เปดบานวิชาการ สูมาตรฐานสากล 

ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 ตามกําหนดดังนี้.- 

เวลา 07.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.45 – 09.00 น. พิธีเปดกิจกรรม“Chiangsaen Open House   
                                          2020  เปดบานวิชาการ สูมาตรฐานสากล 
เวลา 09.00 – 09.45 น. ชมการแสดงของนักเรียน  

  เวลา 09.45 – 10.15 น. กิจกรรม Walk Rally   
ประถมศึกษาปท่ี 6  -ชมหองสมุด  

-หองมัลติมีเดีย   
-สภาพโดยท่ัวไป 
 
 



มัธยมศึกษาปท่ี 3          - หองคหกรรม  
-หองชางเช่ือม 

     - หองชางไฟฟา 
เวลา 10.15 – 11.45 น.  ชมนิทรรศการและนันทนาการตามกลุมสาระการ 
                                          เรียนรู 
เวลา 12.00 น.   เสร็จส้ินกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน 
 

3. การรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 จะรับสมัครในวันท่ี 20 - 24 มกราคม 2563 โดยป
นี้จะแคบัตรประจําตัวประชาชน ในการสมัครเพราะเราจะนําบัตรมาสแกน สวนนักเรียนตัวศูนย
ทางฝายรับสมัครจะกรอกใหเอง 
4. ปฏิทินวิชาการ (ตามท่ีไดแจกใหคณะครูเมื่อครั้งท่ีแลว)  
 

  

         4.กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน  

 1. วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ 
ณ โรงเรียนแม จันวิทยาคม เพื่ อ เปดกิจกรรม ชมรม To be number one ในการนี้  รร.ชส.จะนํา นร.                   
ม.ปลาย จํานวน 150 คน เพื่อรับเสด็จ และรวมคอนเสิรตในพระองค ต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง 22.00 น. และใน
การนี้ มีคําส่ังครูไปราชการควบคุมนักเรียน จํานวน 9 คน 

 2. แจงการดําเนินงานเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน ดช.เมธินทร จันทรงาม มีพฤติกรรมท่ี 
เปนอันตรายตอสังคมหลายเรื่อง ใหยายสถานศึกษา ตอนนี้ไดยายสถานศึกษาเรียบรอยแลว นักเรียน ม.2/5 
จํานวน 3 คน มีพฤติกรรมหนีเรียน สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ด่ืมสุราโพสตส่ือโซเซียล ใหบําเพ็ญประโยชน เปนเวลา 
1 เดือน นายนครินทร มีชัยกอสหุล 4/5 สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและมีพฤติกรรมเส่ียงหลายอยาง ทําทัณฑบนไว
ขอขอบคุณครูท่ีปรึกษาท่ีใหความรวมมือแจงพฤติกรรมนักเรียน 

          3. ต้ังแตเดือนกุมภาพันธเปนตนไป กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน จะปรับแบบบันทึกการเขา
รวมกิจกรรมหนาเสาธงใหม ใหมีการบันทึกกิจกรรมโฮมรูมดวย เพื่อทดลองใช และจะมีการใชจริงในปการศึกษา
หนา ตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน ขอความรวมมือครูท่ีปรึกษาบันทึกใหเปนปจจุบัน 

         4. วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ 2563 สภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย จะจัดการประชุมสัมมนา 
เครือขายผูปกครองและครูท่ัวประเทศ ท่ี โรงแรม The Heritage Chiang Rai  ในการนี้ รร.ชส.เชิญคณะกรรมการ
เครือขายปกครองของ รร.เขารวมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ รวมถึง บทบาทหนาท่ีของ 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  จํานวน 6 ทาน 
 

5. กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  1.  จากเหตุวาตภัย เมื่อวันเสาร ท่ี 28 ธันวาคม 2562 ทําใหเกิดความเสียหายวงกวาง จึงทําให
การเก็บกวาดลาชา  
 

6. กลุมงานบริหารบุคคล 
  1. คุรุสภาเชิญชวนใหคณะครูแตงคําขวัญวันครู ประจําป 2563 ผูชนะจะไดรับเกียรติบัตรของ
โรงเรียน 
  2.การจัดสรรกําลังอัตราครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จะไดรับการจัดสรร 1 คน 
  3. การเล่ือนข้ันเงินเดือน อาจมีหลายคนสงสัยวาทําไมครั้งท่ี 2 ไดนอยกวา ครั้งท่ี 1 เพราะวาการ
คิดเราคิดเปน % ไมไดเกี่ยวกับการดูการทํางานวาใครทําไมดี 
   



ตรวจแลวถูกตอง 
 
                      
     (ลงช่ือ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
                 
     (นายบุญเทพ   พิศวง) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

7. กลุมงานแผนและงบประมาณ 
  1.การเตรียมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบ 4 

2.การจัดทํามาตรฐานและคาเปาหมายของสถานศึกษา โดยมีการแบงกลุมตามมาตรฐาน
ผูรับผิดชอบตามมาตรฐานตางๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การไปศึกษาดูงานประจําปการศึกษา 2562 มอบหมายใหงานบุคคล สํารวจความคิดเห็นของ

คณะครูวาอยากไปท่ีไหน 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

1. สรุปผลการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน จะตองประชุมสรุปกันอีกครั้งเพราะตองรวบรวม
ขอเสนอแนะและขอบกพรอง 

2. การรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาหนวยงาน เล่ือนไปอยางไมมีกําหนด 
 

ปดประชุม  เวลา  17.30  น. 

                 จิราภรณ   บุญณะ      บันทึก/พิมพ 
                มยุรัตน    ตาใจ ทาน 
  
 
 

    


