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รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

วันที ่10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ล าพูน 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุ ม 
2. นาเส จิลา คติศิริก ญุร  
3. นายรสน่ห์ปปปปปปปปป ุัยยเศ ์  
4. นายรกรณ ์ กันไุยสัก  
5. นายรรธมูล ภูครอเแถย  
6. นายอ กฤษฎ์ จินดาหลยเ  
7. นายรรธรสริฐปปปปปป ไทยสัเคม  
8. นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน  
9. นายอ ทัย รรธรสริฐสัเข์  
10. นาเรครือยัลย์ปปปปปป อินทธแจ้  
11. นาเุนาภานิษฐ์ จิตรจเ  
12. นาเยส คนฐ์ปปปปปปปป รร็นพนัสสัก  
13. นาเสายรพ็ญศรย ใจรย็น  
14. นาเราริดาปปปปปปปปป ภูครอเแถย  
15. นาเจาร พรปปปปปป หมื่นศรย  
16. นาเนเค์น ุปปปปปป นันทพานิุ  
17. นาเอรอนเค์ ค าไทย  
18. นาเดยเแก้ยปปปปปปปป รทพส ยรรณปป  
19. นาเภูสิตา จินดาหลยเ  
20. นาเนัดดาปปปปปปปปป ุ่ าุอเ  
21. นาเุญาดา ภู่พิุญา  
22. นาเศิริรัตน์ ณปรุยยเใหม ่  
23. นาเสายพฤทธิ์ุนัญ ร จิรธรรยุาก ล  
24. นาเสายอ ณากรรณ กันยธมย  
25. นาเสายศิริธร รรยยบสันรทยยธ  
26. นาเสายส ภัทรา หเษายัน  
27. นาเสายกรยรรณ จินารดุ  
28. นาเลดายัลย์ ส ดยินดย  
29. นาเสายจ ฑามาศ ร้อข่ยเ  
30. นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป ธนรรือเส ยรรณ  
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31. นาเสายกันยายยร์ปปป รสลา  
32. ย่าทย่ร้อยตรยศราย ธ จันต๊ธตึเ  
33. นาเสายจิดาภา พ ทธรยน  
34. นาเพนมไพร กันฑา  
35. นักศึกษาฝึกรรธสบการณ ์   
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นายกัมพลปธิติกรปผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุ มกล่ายรริดการรรธุ มแลธด ารนินการรรธุ ม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 การเตรียมงานและการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ ารภอแม่ทาปณปยัดศรยมเคล(รหมือเลึก)ปต.ทาท ่เหลยเปปปปปปปป
อ.แม่ทาปจ.ล าพูนปยันทย่ป26ปต ลาคมป2560ปพิธยการจธรริ่มในรยลาป09.00ปน.ปรรธุาุนทั่ยไรรข้ารับดอกไม้จันทน์
รพ่ือน าไรยาเปณปจ ดทย่ก าหนดปตลอดุ่ยเรุ้าแลธบ่ายปซึ่เผู้อ านยยการรรเรรยยนรร็นรรธธานในส่ยนขอเพิธยการป
มอบหมายรอเผู้อ านยยการในการจัดนิทรรศการพรธราุรรธยัติพรธบาทสมรด็จพรธรรมินทรมหาภูมิพลอด ลยรดุป
รยมถึเรรธสานกับฝ่ายรสตในยันเานรพ่ือฉายยิดยรอพรธราุกรณยยกิจปในรยลาป15.00ปน.ปจธรร็นพิธยการทาเสเฆ์ซึ่เ
ด ารนินการพร้อมกันกับส่ยนกลาเปข้าราุการแต่เุ ดรกติขายรต็มยศรพ่ือร่ยมพิธยปแลธอาจจธมยการรรลย่ยนุ ดรร็นุ ด
รกติขายในุ่ยเถยายพรธรพลิเพรธบรมศพปรายลธรอยยดทยุ่ัดรจนจธแจ้เให้ทราบอยกครั้เปทั้เนย้ปุมรมคนรักในหลยเป
จัเหยัดล าพูนปได้มอบภาพรรธกอบค าอธิบายรพ่ือให้รรเรรยยนใุ้ส าหรับจัดนิทรรศการร่ยมด้ยยปส าหรับการซักซ้อม
พิธยการปจธจัดขึ้นในยันทย่ป24ปต ลาคมป2560ปณปยัดศรยมเคล(รหมือเลึก)ปขอให้คณธครูทย่มยหน้าทย่รร็นพิธยกรปแลธถือ
พานรข้าร่ยมการซักซ้อมปรยมถึเขอคยามร่ยมมือเานนักศึกษายิุาทหารปจัดรตรยยมนักศึกษายิุาทหารรรธมาณป20ป
นายปร่ยมซ้อมในยันดัเกล่ายด้ยยปในส่ยนขอเการรข้าร่ยมพิธยในยันทย่ป26ปต ลาคมป2560ปจธขอรุิญคณธครูรรธุ ม
ร่ยมกันอยกครั้เหลัเจากรรธุ มผู้รกครอเแล้ยรสร็จในยันทย่ป22ปต ลาคมป2560ปรพื่อหารือรกย่ยยกับการรดินทาเปแลธ
การแจ้เขอห้อเพักรับรอเจากหน่ยยเานใกล้สถานทย่จัดเาน 
 1.2 พิธีท าบุญตักบาตร อ าเภอแม่ทา ในยันทย่ป13ปต ลาคมป2560ปซึ่เรร็นยันคล้ายยันสยรรคตขอเ
พรธบาทสมรด็จพรธรรมินทรมหาภูมิพลอด ลยรดุปทาเอ ารภอแม่ทาปได้จัดพิธยท าบ ญตักบาตรรพ่ือถยายรร็นพรธ
ราุก ศลแด่พรธบาทสมรด็จพรธรรมินทรมหาภูมิพลอด ลยรดุปในรยลาป07.30ปน.ปณปอ ารภอแม่ทาปขอรุิญคณธครู
แลธบ คลากรรข้าร่ยมพิธยตามยันแลธรยลาดัเกล่าย 
 1.3 การเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
  - โครงการ STAR STEMS สร้าเพลรมือเดยปมยยินัยปภูมิใจไทยปไรสร้าเุาติปบูรณาการร่ยมกับ
รครเการรรเรรยยนค ณธรรมขอเกรธทรยเศึกษาธิการปรดยมยผู้อ านยยการรรเรรยยนบ้านแร้นพิทยาคมรร็นรรธธาน 
  - โครงการกลุ่ม 46ICT ด ารนินการรดยมยผู้อ านยยการพูลศักดิ์ปจิตสย่าเปรร็นรรธธานปจัดแข่เขัน
ทักษธนักรรยยนรกย่ยยกับปICT ม ่เสร้าเนยัตกรสู่ย คไทยแลนด์ป4.0 
 1.4 การลดธงครึ่งเสา ตั้เแต่ยันทย่ป13ปต ลาคมปรร็นต้นไรปจนถึเยันทย่ป27ปต ลาคมป2560 รพ่ือรร็นการ
แสดเคยามไย้อาลัยแก่พรธบาทสมรด็จพรธรรมินทรมหาภูมิพลอด ลยรดุ 
 1.5 การเสนอโครงการ ปีงบประมาณ  2561 ในส่ยนขอเการรสนอรครเการปรีเบรรธมาณป2561ปนั้นป
ขอให้แต่ลธกล ่มเานแลธกล ่มสารธจัดรตรยยมรายลธรอยยดรครเการพร้อมเบรรธมาณให้รรยยบร้อยปทั้เนย้ปขอให้บริหาร
จัดการเบรรธมาณตามทย่ได้รับจัดสรรอย่าเพอรพยยเปรนื่อเจากการบริหารเานการรเินในภาพรยมขอเรรเรรยยนยัเคเ
รรธสบรัญหาอยู่ปการบริหารจัดการเบรรธมาณทย่รหลือจึเมยคยามส าคัญแลธจ ารร็นต้อเด ารนินการอย่าเรอบคอบ 
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 1.6 การดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ปในุ่ยเรีการศึกษาทย่ผ่านมาปพบย่านักศึกษาฝึกรรธสบการณ์
บาเส่ยนยัเรฏิบัติตนได้ไม่ตรเตามมาตรฐานขอเการรร็นครูปแลธพบการรรธรมินนักศึกษาจากครูพย่รลย้ยเทย่ค่อนข้าเ
สูเกย่าผลการรฏิบัติเานจริเปขอให้ครูพย่รลย้ยเท กท่านุ่ยยุย้แนธแลธดูแลนักศึกษาอย่าเใกลุ้ิดกย่ารดิมปรพ่ือ
รรธรยุน์แก่ตัยนักศึกษารอเปซึ่เจธได้รรยยนรู้สิ่เทย่ถูกต้อเปไม่ย่าจธรร็นรรื่อเปการจัดท าแผนการสอนปการท ายิจัยในุั้น
รรยยนปหรือการรฏิบัติตนในบทบาทขอเครูปรร็นต้น 
 1.7 ค าสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2/2560 รรธธานการรรธุ มไดุ้ย้แจเร่าเค าสั่เ
มอบหมายรฏิบัติหน้าทย่เานพิรศษปภาครรยยนทย่ป2/2560ปให้ทย่รรธุ มพิจารณาปซึ่เรรธกอบไรด้ยยกล ่มบริหารเานป
5ปกล ่มหลักปแลธเานต่าเๆปภายในกล ่มเานปทั้เทย่ปทย่รรธุ มได้ร่ยมกันพิจารณาแลธรรับรรลย่ยนตามคยามรหมาธสมป
ซึ่เเานบ คคลจธได้รรับแก้แลธน ารสนอจัดท าค าสั่เมอบหมายเานในล าดับต่อไร 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 
รรธธานการรรธุ มให้ทย่รรธุ มพิจารณารายเานการรรธุ มครั้เทย่ป9/2560ปยันทย่ป20ปกันยายนป2560 

ทั้เนย้ปทย่รรธุ มมยมติรับรอเรายเานการรรธุ มรดยไม่มยข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธุ ม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - สรุปผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ตามทย่เานยิุาการได้ก าหนดรธยธรยลาให้ครูผู้สอน
ติดตามเานนักรรยยนก่อนสอบรลายภาคปส่เผลให้คาดย่าผลการรรยยนในภาครรยยนนย้ขอเนักรรยยนจธสูเขึ้นปส าหรับ
นักรรยยนบาเคนทย่สอบไม่ผ่านปในภาครรยยนทย่ป2/2560ปนักรรยยนอาจจธได้รรับรร เผลการรรยยนในสัรดาห์แรกแลธ
สัรดาห์ทย่สอเปให้รรยยบร้อยก่อนขึ้นุั้นถัดไรปในส่ยนขอเการจัดสอบรลายภาคปพบรัญหาคือปบาเรายยิุามยจ านยน
ข้อค าถามทย่ไม่สัมพันธ์กับรยลาทย่ใุ้ในการสอบปอาจจธต้อเรรับรร เรพ่ือให้มยคยามสอดคล้อเกันมากขึ้นปแลธ
กรธบยนการค มสอบอาจรรับรรลย่ยนให้ครูทย่รรึกษาได้มยรอกาสค มสอบนักรรยยนต่าเห้อเป 
 - ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 เานยิุาการได้แจกค าสั่เมอบหมายหน้าทย่
รฏิบัติการสอนภาครรยยนทย่ป2/2560ปแก่คณธครูปซึ่เจธมยรายลธรอยยดยิุาแลธจ านยนุั่ยรมเสอนขอเครูแต่ลธท่าน
รรากฏอยู ่
 - ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2560 ได้รรับรรลย่ยนให้รหมาธสมกับสถานการณ์รัจจ บันปแลธส่เไฟล์ไร
ยัเกล ่มไลน์รรเรรยยนรรยยบร้อยแล้ยปก าหนดการทย่จธมาถึเต่อไรคือการรรธุ มผู้รกครอเรรธจ าภาครรยยนทย่ป
2/2560ปในยันอาทิตย์ทย่ป22ปต ลาคมป2560ปการรริดภาครรยยนขอเนักรรยยนปยันทย่ป24ปต ลาคมป2560ปแลธการ
รรธุ มรฏิบัติการพัฒนาค ณภาพการศึกษาปยันทย่ป27ป–ป28ปต ลาคมป2560 
 - การเตรียมการและค าสั่งประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 ในยันทย่ป22ปต ลาคมป2560 จธรร็น
การรรธุ มผู้รกครอเรรธจ าภาครรยยนปซึ่เรรเรรยยนจธได้แจ้เผลการด ารนินเานการจัดการศึกษาในภาครรยยนทย่ป1ปให้
ผู้รกครอเรับทราบปครูทย่รรึกษาได้พบรธพูดค ยกับผู้รกครอเพร้อมมอบผลการรรยยนขอเนักรรยยนภาครรยยนทย่ป
1/2560ปทั้เนย้ปขอคยามร่ยมมือคณธครูจัดรตรยยมเานตามทย่ได้รับมอบหมายในค าสั่เรฏิบัติหน้าทย่ให้รรยยบร้อย 
 - การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 เานยิุาการไดุ้ย้แจเ
ก าหนดการการรรธุ มรฏิบัติการพัฒนาค ณภาพการศึกษาให้ทย่รรธุ มรับทราบปซึ่เในยันแรกจธรร็นการบรรยาย
การรรธุ มรุิเรฏิบัติการในส่ยนขอเเานยิุาการปแลธการแลกรรลย่ยนรรยยนรู้ขอเกล ่มสารธปในยันทย่สอเจธรร็นเาน
รครเการพิรศษปเานนรยบายต่าเๆปแลธกิจกรรมพัฒนาผู้รรยยนปรยมไรถึเเานรธบบดูแลุ่ยยรหลือนักรรยยนปแลธเาน
แผนเานฯป 
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 - เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบในส่วนของงานวิชาการ (20 คะแนน) เานยิุาการไดุ้ย้แจเ
รกณฑ์การพิจารณาคยามดยคยามุอบในส่ยนขอเเานยิุาการให้ทย่รรธุ มรับทราบปซึ่เรร็นรกณฑ์การรรธรมินทย่ผ่าน
การพิจารณาจากทย่รรธุ มคณธกรรมการบริหารหลักสูตรแลธเานยิุาการรร็นทย่รรยยบร้อยแล้ย 
 - การติว O-NET ม.3 และม.6ปจธรริ่มติยตั้เแต่รริดภาครรยยนทย่ป2/2560ปรดยนักรรยยนุั้นม.ป3ปใุ้ห้อเป
121ปติยท กยันอัเคารแลธพฤหัสบดยปส่ยนม.6ปใุ้ห้อเป128ปติยท กยันจันทร์ปอัเคารปแลธพฤหัสบดยปรธยธรยลาสิ้นส ด
ทย่รดือนก มภาพันธ์ป2561 
  3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร เานบ คคลไดุ้ย้แจเรกณฑ์การรรธรมิน
รรธสิทธิภาพการรฏิบัติหน้าทย่ขอเครูแลธบ คลากรปซึ่เจธใุ้รร็นรกณฑ์การพิจารณาคยามดยคยามุอบในส่ยนขอเ
เานบ คคล 
  - ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณธนย้รรเรรยยนได้จัดท า
รรธกาศแลธรผยแพร่ผ่านทาเรย็บไซต์รรเรรยยนรร็นทย่รรยยบร้อยแล้ยปลเรรธกาศปณปยันทย่ป9ปต ลาคมป2560ปซึ่เใน
รรธกาศจธรรธกอบไรด้ยยก าหนดการปยันแลธรยลาขั้นตอนต่าเๆปในการสรรหาแลธคัดรลือกคณธกรรมการ
สถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานปรยมถึเใบสมัครปใบรสนอุื่อผู้แทนปแลธรายลธรอยยดรอกสารรรธกอบการสมัครอ่ืนๆปใน
รบื้อเต้นจธรริดรับสมัครแลธรสนอุื่อตัยแทนกล ่มบ คคลแลธอเค์กรปรธหย่าเยันทย่ป16ป–ป31ปต ลาคมป2560 คณธ
ครูทย่ต้อเการสมัครหรือรสนอุื่อตัยแทนปสามารถรับใบสมัครได้ทย่เานธ รการหรือดายน์รหลดได้จากทาเรย็บไซต์ขอเ
รรเรรยยน 

3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 - งานการเงินปเานการรเินุย้แจเตามรอกสารรรธกอบปซึ่เรร็นรายลธรอยยดรกย่ยยกับการด ารนินเานการรเิน
ตลอดรธยธรยลารีเบรรธมาณป2560ปทย่ผ่านมาปรรธกอบไรด้ยยรายรับป–ปรายจ่ายปรเินอ ดหน นทั่ยไรปแลธรเิน
รายได้สถานศึกษาปรยมถึเยอดรเินคเรหลือแลธหนย้ค้าเุ ารธปณปรัจจ บันปซึ่เจธสัมพันธ์กับการจัดสรรเบรรธมาณ
รครเการในรีเบรรธมาณป2561ปต่อไร 
 3.4 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดส่เแผนเานรครเการยันทย่ป20ป
ต ลาคมป2560ปทั้เในรูรแบบไฟล์แลธรอกสารปซึ่เข้อมูลแผนเานรครเการทย่ได้ปจธถูกรยบรยมแลธน าไรพิจารณา
จัดสรรเบรรธมาณในทย่รรธุ มครูปยันทย่ป22ปต ลาคมป2560ปหลัเจากการรรธุ มผู้รกครอเรสร็จสิ้นในภาครุ้า 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
(ไม่มย) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 (ไม่มย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.ป  
 
  

         ผู้บันทึกรายเานการรรธุ ม 
ปปปปปปปป(นาเสายศิริธรปรรยยบสันรทยยธ) 
ปปปปปปหัยหน้าเานธ รการแลธสารบรรณ 

ปปปปปปปป      ป 
 

ผู้รับรอเรายเานการรรธุ ม 
ปปปปปปปปปปปป(นาเส จิลาปคติศิริก ญุร)ปปปปปปปป 

ปปปปปปหัยหน้ากล ่มบริหารเานบ คคล/รอเผู้อ านยยการรรเรรยยนป 
 
ปปปปปปปปปปปปปป 

ผู้รับรอเรายเานการรรธุ ม 
ปปปปปปปปปปปปปปป(นายกัมพลปปธิติกร)ปปปปปปปป 

ปปปปปปปปปปปปปปปปผู้อ านยยการรรเรรยยนแม่ทายิทยาคม 


