
รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน 
คร้ังท่ี 2/2563 

วันศุกร ท่ี  21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563  เวลา 15.10 น. 
ณ  หองประชุมสินสอน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน  58    คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม  จํานวน 3 คน 
1. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน  ลากิจ 
2. นางปติญา   สุวรรณรังษี                 ลาปวย 
3. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ   - 

 

ประชุม เวลา  15.10 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1. ขอบคุณคณะครูท่ีไปชวยงานสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย ในการจัดประชุมใหญ

สามัญประจําป 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย ในระหวางวันท่ี 9 – 11 
กุมภาพันธ 2563 

2. ขอบคุณคณะครูท่ีไปชวยงานพอขุนเม็งราย ประจําป 2563 
3. ขอบคุณคณะครูท่ีไปชวยงานงานพิธีสมโภช พระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ       

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแตงต้ัง พระพุทธิญาณมุณี                
(ประเสริฐ ปฺญาวชิโร) เจาคณะอําเภอเชียงแสน เจาอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ใหดํารง
ตําแหนงรองเจาคณะจังหวัดเชียงราย และพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 62 ป    

4. ขอบคุณคณะครู ในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเขาคายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความเข็มแข็ง ไมมีเหตุการณท่ีไมดีเกิดข้ึนกับนักเรียน   
          

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 1/2563 
-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  

     ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 14 มกราคม 2563 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

1. จากผูอํานวยการ 
                      1. ใหคุณครปูระจําวิชาและคุณครูประจําช้ัน ไดกับกับติดตามและเอาใจใสนักเรียนท่ีมี 
                         ปญหาการเรียน เชน ไมสงงาน คะแนนเก็บไมถึงรอยละ 60 ท่ีจะมีผลตอการติด 0 , ร ,      
                         มส. และไมจบการศึกษา หากครูท่ีไมติดตาม ก็จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานในการ  
                         พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
   2. การจัดทําเอกสาร SCK 
   3. การรายงานการประเมินภายในสถานศึกษา SAR 
 



  4. การสงผลงานเขารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม” ประจําปการศึกษา   
               2562 โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน แลวจะนัดประชุมอีกทีหนึ่ง 
 

5. การอบรมพัฒนาครู  
-การจัดทําแผนปฏิบัติการประป 
-การจัดทําคลังขอสอบ 
-การจัดทําส่ือท่ีทันสมัย 

 
2. จากรองผูอํานวยการ 

1. งานหัวใจสีแดง ณ สนามฟุตบอลเชียงราย ฮิลล อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย                       
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน เปนภาพ  วันท่ี 29 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ทุกคนจะตอง
เขารวม โดยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ไดอยูทีม B สีเหลือง จะมีการมอบเกียรติบัตรและการ
แขงขันกีฬา และการแสดงโรงเรียนละ 1 การแสดง เวลาทําการแสดง 10 นาที และโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม ไดลําดับท่ี 1 ท่ีจะตองการแสดง โดยจะมอบใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ดําเนินการ สวนการแขงขันกีฬา จะมี 10 ชนิดกีฬา ไดแก  
 - เกมตีกอลฟ    - เกมสงบอลลอดอุโมงค 
 - เกมสวมเส้ือแขงกัน   - เกมวิ่งผลัดกระสอบ 
 - เกมโยนลูกเทนนิส   - เกมวิ่งผลัดอัดระเบิด 
 - เกมกระโดดเชือก   - เกมเรือบก 
 - เกมชักกะเยอ    - ฟุตบอล 11 คน / แชรบอล 7 คน 
หากคณะครูทานไหนสนใจสมัครไดท่ีครูนิธิภัทร  
การแตงกาย ครูท่ีไดเกียรติบัตร ชุดสูตโรงเรียน สวนครูท่ีไมไดรับเกียรติบัตร เส้ือมินิมาราธอน 50 
ป เชียงแสนวิทยาคม 
 

3. กลุมบริหารวิชาการ 
1.  งานวิจัยในช้ันเรียน กําหนดสง 12 – 16 มีนาคม 2563 เขาเลมใหเรียบรอย 

 2. ปฏิทินงานวิชาการ  
 3. นักเรียนท่ีหายไปกลางคัน เกิน 1 เดือน ใหแจงงานวัดผลดวย 
 4. การสํารวจคาบสอนในภาคเรียน 1/2563 
 5. ยอดการรับนักเรียน ครั้งท่ี 1 ม.1 161 คน แบง 5 หอง ม.4 150 คน แบง 6 หอง  

   สายสามัญ  3 หอง และทวิศึกษา 3 หอง  
 

         4.กลุมบริหารกิจการนักเรียน  

1.  บันทึกการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 
2. การพิจารณาตัดสินผลการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงและการแกไขหากไมถึง 80% 
3. การบันทึกการโฮมรูม 
4. การลดใชถุงพลาสติก 
5. การชวยปองกัน แกไขปญหาการใชความรุนแรงในเด็ก 
6. การชวยปองกันและแกไขปญหาการลักส่ิงของ 

 
 



ตรวจแลวถูกตอง 
                      
     (ลงช่ือ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
                 
     (นายบุญเทพ   พิศวง) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

5. กลุมบริหารท่ัวไป 

  1. ชวงปดภาคเรียน ในฤดูรอน เฝาระวังพายุ ใหปดประตูหนาตางตามอาคารเรียนใหดี 
 

ผูอํานวยการ เพิ่มเติม ตอนนี้กําลังทําเรื่องขอการสนับสนุนทอน้ําด่ืมพีวีซีและอุปกรณในการปรับปรงุ 

                           ระบบน้ําประปา 
 

6. กลุมบริหารงานบุคคล 
  1. มอบเกียรติบัตรการประกวดคําขวัญวันครูประจําสถานศึกษา 

 

7. กลุมงานแผนและงบประมาณ 
1.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ 2563                            
   (ไตรมาสท่ี 1 ตุลาคม-  ธันวาคม 2562) 
2.การรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปกาศึกษา 2562  
3. การติดตามงานผลการประกันคุณภาพภายใน 

  8. กลุมอํานวยการ 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การไปศึกษาดูงานประจําปการศึกษา 2562 

-เข่ือนแมงัด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2563  
และจะไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนแมแตง ในวันท่ี 18 มีนาคม 2563 เดินทางโดยรถตูราชการ
และรถตูรับจาง จํานวน 6 คัน  

2. การกําหนดวัน ปด – เปด ภาคเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
- กําหนดลงเวลาและประชุมครู วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
- วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 
- วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คายคุณธรรม 
- วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเริ่มเรียนวันแรก 

   
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

1. โรงเรียนปาโมกวิทยาภูมิ จังหวัดอางทอง จะมาศึกษาดูงาน ประมาณวันท่ี 17 มีนาคม 2563 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 50 ป เชียงแสนวิทยาคม  
3. เรื่องประกันสุขภาพเด็กนักเรียน ป 2563  

ปดประชุม  เวลา  18.00  น. 

                 จิราภรณ   บุญณะ      บันทึก/พิมพ 
                มยุรัตน    ตาใจ ทาน 
  
 
 

    


