
รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน 
คร้ังท่ี 5/2563 

วันพุธ ท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 15.00 น. 
ณ  หองประชุมสินสอน อาคารประเสริฐปญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

******************* 
ประธานท่ีประชุม  นายบุญเทพ   พิศวง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ผูเขาประชุม จํานวน  72    คน    (ตามรายช่ือดังแนบ) 
 

ผูไมเขาประชุม  จํานวน   5  คน 
1. นางอลิศลา  ริยะสาร  ไปราชการ 
2. นายเกรียงไกร อภิธนัง  ไปราชการ 
3. นายนิธิภัทร  พรมมา  ลาชวยภริยาหลังคลอด 
4. นายปรเมษฐ  อินเขียว  เดินทางไปราชการ 
5. นายธวัชชัย  อุนกาศ  -  

   
ประชุม เวลา  15.00 น.  

เร่ืองกอนวาระการประชุม 
 การแนะนําบุคลากรใหม 

1) นางจินตนา ยศดี   วิชาเอกคณิตศาสตร 
2) นางสาวกนกวรรณ  ลือศักด์ิ   วิชาเอกภาษาจีน 
3) นายวุฒิกร  ปองตัน    วิชาเอกบัญชี 

 มอบเกียรติบัตรครูผูสอนดีเดน ตามโครงการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจาง ของวิทยาเขตสุดถ่ินไทย  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 
1. ปงบประมาณ 2564 มีผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เกษียณอายุราชการ                        

จํานวน 3 คน ไดแก 
                   1.1 นายสงศักด์ิ     เทพดวงแกว    ผูอํานวยการโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห 
                   1.2 นายประดิษฐ  โพธิกลาง        ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                                   เชียงราย  
                   1.3 นายอเนก      ตาคํา          ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม             
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 1/2563 

-  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
     ครั้งท่ี 4/2563  วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 
 
 
 
 



 การวางแผนการจดัการเรียนรู ้

 การจดัการเรียนรูต้ามแผน 

 การวดัประเมนิผล 

 การบนัทึกหลงัการเรียน 

 การวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู 

 การสังเกตการณจัดการเรียนการสอน 

 การสะทอนผลและปรบัปรุง 

 แกไขปญหาดานนวัตกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

1. จากผูอํานวยการ 
        1.1  การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนของครู 
       1.1.1 ประเด็นการควบคุมช้ันเรียน ซึ่งจากการตรวจหองเรียนพบวา มีคุณครูหลายคนท่ีจะ

ควบคุมช้ันเรียนไดไมดีพอ เชน ปลอยใหนักเรียนนัง่เลนโทรศัพท ไมสนใจเรียน ไมสนการสอนของครู ปลอยให
นักเรียนนัง่หลับ นักเรียนบางคนก็นอนหลับอยูพื้นหอง แนนอนวานกัเรียนเหลานี้ตองเรียนไมรูเรื่อง ดังนั้นคุณครู
จะตองแกไขในจุดนี้ 

                1.1.2 ประเด็นเสียงสะทอนจากผูปกครองเรื่องการสอนของคุณคร ู

• ผูปกครองช่ืนชมการสอนของครูสายรุง คุณครูเสาวณิต คุณครูอนุกูล ท่ีสอน
นักเรียนเขาใจดี 

• ผูปกครองตองการใหคุณครูปรับปรุงการสอนมีประเด็น ดังนี้.- 
- วิชาคณิตศาสตร นักเรียนไมเขาใจ แลวไปถามคุณครู คุณครูไมยอมอธิบาย

และบอกใหไปถามเพื่อน เพื่อนไมยอมอธิบาย เด็กเครียดมากและมีอาการ
ซึมเศรา โพสตใน Facebook วาอยากตาย 

- วิชาคอมพิวเตอร บอกนักเรียนวาถาไมผานเพียงคนเดียวจะใหติด 0 ท้ัง
หอง นักเรียนเครียดและวิตกกังวลเพราะกลัวติด 0 กันทุกคน 

- นักเรียนสงงานแลวฉีกงานนักเรียนท้ิง (ครูสังคมศึกษา) 
- ครูสอนภาษาอังกฤษ สอนเร็ว พูดเร็ว นักเรียนเรียนไมทัน ไมเขาใจ 
- ครูวิทยาศาสตร สอนพูดวกไปวนมานักเรียนไมเขาใจ 

       ขอมูลเหลานี้เปนเสียงสะทอนจากเด็กไปถึงผูปกครอง แลวผูปกครองก็โทรมาปรึกษากับ
ผูอํานวยการ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข 
        ดังนั้น จึงขอฝากคุณครูทุกทานไดแกไขเสียงสะทอนไปปรับปรุงพฒันาการจัดการเรียนการสอน ให
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน ตามแนวทางท่ีโรงเรียนกําหนด คือการนําเอาโมเดล PLC 
เขาสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมเดลการนํา PLC เขาสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนรูเชิงคุณภาพ เพลิน (Plearn) - PLC 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 



1.2 การแกปญหาท่ีสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของ               
เช้ือไวรัส COVID 19 โดยเฉพาะมีขอจํากัดเรื่องเวลาเรียนของนักเรียน ถาเรียนไมทันจะตองเปดการสอนชดเชย 
     1.3 แนวทางการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET ป 2563 
              1) วิเคราะหผลการทดสอบ O-NET ท้ังในภาพรวม รายกลุมสาระการเรียนรู รายสาระการเรียนรู และ
รายมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอน 
     2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหากรณีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ท่ีตอง
ปรับปรุงแกไขเรงดวน เนื่องจากมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตอยอดกรณีมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ 
              3) จัดทําแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปการศึกษา 2563 เพื่อกําหนดเปาหมาย
ในการพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับผลการวิเคราะห O-NET และบริบทของโรงเรียน 
              4) เนนย้ําใหครูผูสอนออกแบบ จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีตองปรับปรุงแกไขเรงดวน เนื่องจากมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศ 
              5) ศึกษาโครงสรางแบบทดสอบ (Test blueprint) และรูปแบบขอสอบ O-NET ปการศึกษา 2563 
เพื่อนําไปใชเตรียมนักเรียนใหพรอมสําหรับการสอบ O-NET  
              6) สอนซอนเสริมนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาในสาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุง
แกไขเรงดวน เนื่องจากมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศ 
              7) กําหนดแนวทางและปฏิทินการริเทศ ติดตามการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-NET) ปการศึกษา 2563 ของครูผูสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 
    2. จากรองผูอํานวยการ 

       1. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2563  
          ของ สพม.36 ตามหนังสือท่ีเขามาจะมา QR Cold มาดวยซึ่งจะมีงานอีก 2 กลุมงานท่ีพวงมาดวย

นั้นคืองานโรงเรียนคุณธรรมและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งตอนนี้หัวหนางานประกันคุณภาพผูรับผิดชอบ
ไปติดอบรมการเตรียมความพรอมกอนดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ดังนั้นครูท่ีรับผิดชอบหัวหนา
งานประกนัคุณภาพคนตอไป คือ ครูวิจิตรา ฤาชา ดังนั้นทางงานวิชาการจึงแจงผูเกี่ยวของอานดูรายละเอียดใน 
OQ Cold วาจะตองเตรียมอะไรบาง ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะศึกษานิเทศกเดินทางมาถึง
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พบผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระฯ มานิเทศมาจัดการเรียนการสอน
ในคาบ 3 หรือ 4 อยางนอย 6 หองเรียนท่ีจะดู ผูรับการนิเทศกช้ันเรียนจะตองเตรียมแผนการจัดการเรียนใหคณะ
ศึกษานิเทศกกอนสอน วาจัดการเรียนรูตามแผนท่ีวางไวหรือเปลา หลังจากนั้นคณะศึกษานิเทศกจะสะเทือนผล
การนิเทศกกับครูผูจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน ตัวแทนทุกหองเรียนนั้น จะใชกลุมสาระหลัก 5 กลุมสาระการ
เรียนรู กลุมละ 1 คน บวกกับการงานอาชีพอีก 1 คน สวนชวงบายจะประชุมแลกเปล่ียน ณ หองประชุมสินสอน 
        2.การสงงานวิชาการใน ป 2562 ท่ีผานมา ทุกกลุมสาระทําไดดีมาก  
        3. การคุมสอบกลางภาคในวันท่ี 9 กันยายน 2563 เกิดขอผิดพลาดหลายเรื่อง เปนเพราะไมได
ประชุมกรรมการคุมสอบกอน ปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน ขอสอบหาย เรียงขอสอบผิดบาง กรรมการคุมสอบสํารอง
จะตองอยูในบริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 
 



2. กลุมบริหารวิชาการ 
            1. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ จะใหคณะครูใน 5 กลุมสาระหลักไดรวมวิเคราะหขอสอบท่ีเด็กได
คะแนน ตํ่าสุด 10 ขอแรก วาเพราะอะไร ตัว ช้ีวัดไหนอะไร และจะไปสอดคลอยกับ  Test blueprint                
ท่ีผูอํานวยการไดมอบหมายใหทางวิชาการจัดทํา ซึ่งตอนนี้ครูชาญวิทย ไดรวบรวมเรียบรอยแลว ซึ่งยังพบวาบาง
วิชาเปนสอบนอกตารางอยู ชวงแรกท่ีเราทําเราเขาใจจะเก็บไวเปนหลักฐานวาเรามีแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ แต
ตอนนี้คณะศึกษานิเทศกจะเขามาดู ดังนั้นครูทานใดท่ีสงมาแลว ทางงานวิชาการไดสรุปแลว แตครูทานใดท่ีสอบ
นอกตารางในวิชาใดก็ตามและยังไมไดสง Test blueprint ขอใหสงเพิ่มเติมภายในวันศุกร ท่ี 11 กันยายน 2563 
นี้ เพราะวาการสรุป Test blueprint จะเปนสรุปออกมาเปนรายบุคคล เชน ครูอนุกูล ออกขอสอบประเภทใดบาง 
และออกขอสอบแยกตามระดับการเรียนรูใดบาง กี่ขอ กี่เปอรเซ็นต และจุดท่ีศึกษานิเทศกอยากเห็นคื อเราออก
ขอสอบแบบอัตนัยไหม จากนั้นพอ Test blueprint มีแลวกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 5 กลุม จะตองเอาขอสอบท่ี
สอบรอบนี้ไปรวบรวมเปนแฟมออกมา เพื่อประกอบกับ Test blueprint ใหทางศึกษานิเทศกไดดู  
             2.  การกรอกคะแนนในระบบ SGS ในวันท่ี 14 – 18 กันยายน 2563 งานวัดผลจะเปดระบบ SGSให
กรอกคะแนน รอบท่ี 1 การกรอกคะแนนรอบท่ี 1 นี้ คะแนนไมครบไมเปนไร เพื่อท่ีจะใหเด็กดูวาเรามีคะแนนเทานี้
นะ และจะยังไมมีผลตอการเชิญผูปกครอง พอหลังจากวันท่ี 18 กันยายน แลว ครูปฏิญญาก็จะดึงคะแนนในระบบ 
SGS มาในเว็บไซตท่ีครูปฏิญญาสรางไว เพื่ออัพโหลดข้ึนใน Facebook โรงเรียน เพื่อใหเด็กและผูปกครองทราบ 
และจะเปดระบบ SGS อีกครั้งคือ วันท่ี 13 – 18 ตุลาคม 2563 รอบท่ี 2  
            3. จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 9 กันยายน 2563 ลาสุด จํานวน 1,093 คน เนื่องจากมีนักเรียนยายมาจาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 จํานวน 38 คน ซึ้งนักเรียนกลุมนี้เปนนักฟุตบอล อาจจะสงผลตอการเรียนใน
บางครั้ง ท้ังนี้โรงเรียนแสนวิทยาคมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 มีความแตกตางกันอยู เชน การแตงกาย 
หนังสือ สมุด ดังนั้น จึงขอนัดพบนักเรียน 38 คน ในวันศุกร ท่ี 11 กันยายน 2563 เพื่อช้ีแจงการจัดการเรียนการ
สอน และทางกิจการนักเรียนก็จะแจงการแตงกาย การปฏิบัติ การมาโรงเรียนของนักเรียนและอื่นๆของงานกิจการ
นักเรียน 
             4. การจัดทําแบบฟอรมรายงานความประพฤติของนักเรียนท้ังดานการเรียนและความประพฤติ เพื่อ
เปนขอมูลกลางเขียนไปใหครูประจําช้ัน เพื่อครูประจําช้ันจะไปประสานกับผูปกครองได 
             5.ความเหมาะสมกับขอสอบ ในการใชกระดาษ  
 
     4.กลุมบริหารกิจการนักเรียน  

     1.ขอความรวมมือคุณครูประจําช้ัน สงแบบบันทึกกิจกรรมหนาเสาธงทุกวันศุกร สวนนักเรียนท่ีมาสาย 
ใหคุณครูชวยเขียนกํากับไวดวย ใชตัวยอ “ส” คือนักเรียนท่ีมาสาย ทางงานกิจการนักเรียนจะไดเช็คสถิติของ
นักเรียนท่ีมาสาย 
      2. กรณีของนักเรียนช้ัน ม.ตน ท่ีมีเรื่องรองเรียนการชอโกงการซื้อของออนไลน ตอนนี้ครูท่ีปรึกษาได
แจงใหทางผูปกครองทราบแลว แลวก็ยังมีเรื่องความประพฤติชูสาวอีกดวย ทางงานกิจการนักเรียนรอสอบกลาง
ภาคเรียบรอยแลวก็จะทําเรื่องใหยายสถานศึกษาทันที 
      3. เปนกรณีเดียวกันแตเปนนักเรียนช้ัน ม.2 โพสตขายของออนไลน แลวรับพรีออเดอรมากอน แลวไม
ยอมสงของใหผูซื้อ แลวก็มีผูท่ีไดความเสียหายไดแจงเขาไปในเพจของโรงเรียน 
  ดังนั้น จึงขอความรวมมือคุณครูท่ีปรึกษาแตละหอง ชวยใหความรูเกี่ยวกับการซื้อขายของ
ออนไลนใหนักเรียน เพราะบางทีเด็กอาจจะไมมีประสบการณ 
 
 
 
 



ตรวจแลวถูกตอง 
                      
     (ลงช่ือ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
               
     (นายบุญเทพ   พศิวง) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

     5. กลุมบริหารท่ัวไป 
      1. การปรับปรุงพัฒนาหองเกียรติยศ 

       2. การจัดต้ังสวัสดิการรานคาในโรงเรียน เพื่อจําหนายชุดพื้นเมือง ชุดกีฬา สมุด   
                    อุปกรณการเรียน ใหกับนักเรียน 
 
     6. กลุมบริหารงานบุคคล 
                 1. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ในระหวางวันท่ี 25 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม และเข่ือนแมงัด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 54 คน รถตู 5 คัน และรถกระบะโรงเรียนอีก 1 คัน สวน
กําหนดการจะแจงใหทราบอีกที ทางไลนกลุมของโรงเรียน 
                 2. การเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี 2 คุณครูท่ีเปนขาราชการจะไดรับเอกสาร 2 ฉบับ คือขอตกลงการรับ
ราชการกับแบบประเมิน ขอใหทานประเมินตนเองแลวสงใหกับหัวหนากลุมสาระกอน สงภายในวันพฤหัสบดี ท่ี 17 
กันยายน 2563 
      7. กลุมนโยบายและแผนงาน 
                 1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน  

           ประจําปงบประมาณ 2563 
 

 

  8. กลุมอํานวยการ 
                   1. การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
   1.1 โครงการลดคาใชจายไปรษณีย 
   1.2 โครงการลดพลังงานดานไฟฟา 
          2. กลองเสียบไฟฟา แจงบิลจายไฟฟาของบานพักครู ต้ังแตเดือนตุลาคม เปนตนไปใหไป 
                       คาไฟฟาเอง 
ผูอํานวยการ เพิ่มเติม : การเปดใชแอร สําหรับหองเรียนท่ีมีแอร เชา 09.30 – 11.30 น. บาย 13.00 – 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
          1.การจัดงานมุทิตาจิตใหกับผูเกษียณอายุราชการ จัดในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ณ รานอาหารริมโขง   
            อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

1.การรวมประชุมกับสมาคมครูผูบริหาร อําเภอเชียงแสน  
 

ปดประชุม  เวลา  18.00  น. 

                 จิราภรณ   บุญณะ      บันทึก/พิมพ 
                มยุรัตน    ตาใจ ทาน 
  
 
 

    


