รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน
ครั้งที่ 5/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
*******************
ประธานที่ประชุม นาย นายศุภวิศว ตาหลา
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ผูเขาประชุม

จํานวน 65 คน (ตามรายชื่อดังแนบ)

ผูไมเขาประชุม จํานวน 2 คน
1. นางมยุรัตน
2. นายวิธวินท

ตาใจ
จันทรลือ

ลาปวย
ลาปวย

ประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ
1. ผูอํานวยการกลาวขอบคุณคณะครู – บุคลากร ไดจัดงานตอนรับในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และ
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ไดอยางเรียบรอย สมบูรณ
2. ผูอํานวยการกลาวขอบคุณคณะครู – บุคลากร ไดรวมกันจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนใหนักเรียนชั้น ม.ปลาย
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เปนไปดวยความเรียบรอยและขอความรวมมือครูอีกครั้งในวันที่ 25 ตุลาคม 2564
สําหรับนักเรียนชั้น ม.ตน
3. ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2564 จะมีผูใหญจากกระทรวงศึกษาธิการหอศิลปครูจูหลิง
และวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะพบปะผูบริหารในโรงเรียนมัธยมฯ
4. สมาคมผูบริหารมัธยมศึกษา (สบมท) กําหนดการประชุมใหญวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แตตองประเมินสถานการณเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด – 19 กอน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2564
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญ เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญ
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1. เนนการทํางานแบบมีสวนรวมและแบบทีม เพื่อรวมกันพัฒนาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ใหเจริญกาวหนายิ่งๆขึ้นไป
2. แนวปฏิบัติเดิมขององคกร ผูอํานวยการจะพิจารณาเปนงานๆไป และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในโอกาส
ตอไป
3. กําหนดการเปดภาคเรียนที่ 2/2564 สําหรับคณะครู วันที่ 25 ตุลาคม 2564
2. จากรองผูอํานวยการ นางอสมาภรณ อักษร
- ไมมี -

3. จากรองผูอํานวยการ นายรวินทโชติ สุทะกุล
1. การยายหองวิทยาศาสตรและหองสังคมศึกษา จะทําการยายในชวงปดภาคเรียนที่ 1/2564 นี้
โดยทางงานวิชาการไดดําเนินการจัดหองเรียนไวรองรับแลว
2. การฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.ตน วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยขอความรวมมือจากคณะครูใหมา
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. นโยบายของ สพม.ชร การเปดภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนตองไดรับวัคซีน 80% ขึ้นไปและครู
ตองไดรับวัคซีน 100%
4. การอยูเวรยามรักษาทรัพยสินทางราชการ ขอใหทานไดปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด
5. ชวงปดภาคเรียนนี้ ขอใหครูไดสํารวจหองเรียน หองกลุมสาระฯ และหองอื่นๆ วามีอุปกรณใด
ชํารุดใหแจงงานอาคารสถานที่ เพื่อทําการซอมแซมใหเรียบรอย
4. กลุมบริหารวิชาการ
1. การกรอกคะแนน SGS
1.1 ชวงวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 เปนชวงการกรอกคะแนนหลังกลางภาค สําหรับ
นักเรียนที่ไมสงงานดวยเหตุสุดวิสัย สามารถใหผลการเรียน ร ได ซึ่งเมื่อนักเรียนสง
งานแลว ครูสามารถใหผลการเรียนระดับ 1 – 4 ได
2. การเตรียมการสําหรับภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
2.1 การจัดหองพักสําหรับครู ดังนี้
 หองวิชาการ (ครูชาญวิทย ครูอารีรัตน ครูศิรประภา ครูเมธิชัย
ครูลดาวัลลิ์)
 หองนโยบายฯ (ครูรุงสุรีย ครูญาณิชสา ครูธีรยุทธ ครูวิจิตรา ครูจินตนา
นศ.คณิตศาสตร)
 หองบุคคล (ครูภัทรียา ครูเอก)
 หองอํานวยการ (ครูสายบัว ครูมยุรัตน ครูโปรดปราน)
 หองแนะแนว (ครูวิภา ครูสมศรี)
 หองกิจการนักเรียน (ครูพงศสุธี ครูอรรณพ ครูนิวัฒน ครูนภัสร
 หองลูกเสือเดิม (ครูวิธวินท ครูเกียติศักดิ์)
 หองสมุด (ครูรัชนี ครูสุนิสา)
 หองการงาน (ครูนันทพร ครูนิภาวรรณ ครูปยพงษ นศ.ชญานิตย)
 ศาลาพุทธ (ครูมนัส)
 หองธนาคารโรงเรียน (ครูทัตเทพ)
2.2 การยายหองเรียน ดังนี้
 หอง 111 ยายไป หองโสตฯ 1
 หอง 112 ยายไป หอง 221
 หอง 113 ยายไป หองแนะแนว
 หอง 115 ยายไป หอง 228
 หอง 116 ยายไป หอง 326
 หอง 117 ยายไป หอง โสตฯ 2

3. การสงแผนการจัดการเรียนการสอน 1/2564 โดยบันทึกหลังแผนใหเรียบรอย
สงที่โตะครูเสาวณิต
4. การสงวิจัยในชั้นเรียน 1/2564 สามารถใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนได
สงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5. การสงรายงานการใชหลักสูตร
6. การสงรายงานการใชสื่อการสอน
7. การสงโครงการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2/2564 และ Couse Seribus สงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2564
8. การสงแผนการสอนวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยใหนําใบปะหนาไวในเลมดวย
9. ภาคเรียนที่ 2/2564 จะมี นศ. จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาสังเกตการณสอน
10. การยายนักเรียนเขามาศึกษา จะมีเอกสารสงตัวและใบ ปพ.1 โดยนักเรียนตองใหมีผลการ
เรียน 0 , ร , มส.
11. การยายนักเรียนออกโรงเรียน นักเรียนตองมีผลการเรียนผานทุกรายวิชาและติดตอโรงเรียน
ปลายทาง และผูปกครองนํามาลาออก
12. ชวงปดภาคเรียนใหคณะครูได ศึกษาโปรแกรมวัดผลออนไลนและชวงเปดภาคเรียนที่
2/2564 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ที่เรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีการยายไป
เรียนเนนภาษา ทําใหภาระคาบสอนของครูภาษาตางประเทศ ภาษาไทย มากขึ้น
5.กลุมบริหารกิจการนักเรียน
1. บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา
1.1 ปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน
ประตู 1 มี 3 ชวงเวลา เชา กลางวัน และ เย็น
ประตู 3 มี 2 ชวงเวลา เชา และ เย็น
ประตู 2 มี เวลาเย็น เทานั้น
โรงอาหาร ขันโตกหลวง
1.2 ปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้
การทํากิจกรรมหนาเสาธง
1.2.1 ครูประจําชั้น มาเขาแถวใหทันเวลา ใหนักเรียนทําความเคารพ กอนจัด
กิจกรรมหนาเสาธง
1.2.2 ครูประจําชั้นตองทํากิจกรรมหนาเสาธงรวมกับนักเรียน และคอยกํากับ
ควบคุมดูแลการทํากิจกรรมหนาเสาธงของนักเรียนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ดังนี้
1.2.2.1 ตรวจความเรียบรอยการเขาแถวของนักเรียน ใหนักเรียนเขา
แถวเรียงตามลําดับความสูง แถวตองตรงและ เปนระเบียบ
สวยงามไมยืนหยอนเขา ไมเลนกัน ไมคุยกัน ในขณะที่
กิจกรรม
1.2.2.2 ตรวจการแตงกายของนักเรียน
1.2.2.3 ตรวจเช็คจํานวนการมาเขาแถวและการมาสายของนักเรียน
รวมถึงการติดตามกลุมนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงแยกตามระดับ
พื้นที่ ตามมาตรการของศูนยขาวโควิดของโรงเรียน

1.2.2.4 หลังจากเสร็จกิจกรรมหนาเสาธง ครูประจําชั้นตองโฮมรูม
นักเรียนตามแผนการโฮมรูมที่ทางโรงเรียนกําหนด

1.3 หนาทีอ่ ื่น ๆ
1.3.1 กํากับ ติดตาม การทําเวรประจําวันในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายของนักเรียน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
1.3.2 ดําเนินการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
1.3.3 การติดตอประสานงานกับผูปกครอง เพื่อแจงขอราชการตางๆ ที่เกี่ยวของให
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
6.กลุมบริหารทั่วไป
- ไมมี 7. กลุมบริหารงานบุคคล
1.งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เลื่อนไปจัดชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะพิจารณา วาขณะนั้นมี
การแพรระบาดของโรคโควิด – 19 หรือไม และจะแจงกําหนดการใหทราบอีกครั้ง
8. กลุมนโยบายและแผนงาน
1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาป 2565-2567 กําหนดจัดทําประมาณปลายเดือนตุลาคม
2. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการภาคเรียนที่ 1/2564 (ชวงที่2 ของปงบประมาณ 2564) กําหนด
สงปลายเดือนตุลาคม 2564
9. กลุมอํานวยการ
1. งบการขยายเขตไฟฟา ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในสัปดาหหนา ปจจุบันหมอแปลงไฟฟาของโรงเรียนมี
เพียง 1 ลูก ทําใหการใชไฟฟาของโรงเรียนเกิดความขัดของบางครั้ง ทางโรงเรียน จึงไดดําเนินการขอขยายเขต
ไฟฟา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. การหาบุคลากรปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่ครูที่รับผิดชอบไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
2. การจัดทําภาระงานที่ สพม.ชร ไดมอบหมายขอใหผูรับผิดชอบไดจัดทําสงภายในเวลาที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. ศูนยขาวโรคโควิด – 19 ของโรงเรียน ขอความรวมมือจากคณะครูไดปฏิบัติตามมาตรการการเฝา
ระวังของแพรระบาดโรคโควิด – 19
 รอบที่ 1 นักเรียนติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 14 คน
 รอบที่ 2 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 20 คน

ปดประชุม เวลา 12.00 น.
ผูจัดทํารายงานการประชุม
นางสาวจิราภรณ บุญณะ
เจาหนาที่ธุรการ
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางมยุรัตน ตาใจ
ครู วิทยะฐานะครูชํานาญพิเศษ

ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายศุภวิศว ตาหลา)
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

