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รายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2560 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ล าพูน 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธ  ุม 
2. นาเส จิลา คติศิริก ญุร  
3. นายรสน่ห์ปปปปปปปปป ุัยยเศ์  
4. นายรกรณ์ 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. นาเสายรพ็ญศรย ใจรย็น  
13. นาเราริดาปปปปปปปปป ภูครอเแถย  
14. นาเจาร พรปปปปปป หมื่นศรย  
15. นาเนเค์น ุปปปปปป นันทพานิุ  
16. นาเอรอนเค์ ค าไทย  
17. นาเดยเแก้ยปปปปปปปป รทพส ยรรณปป  
18. นาเภูสิตา จินดาหลยเ  
19. นาเนัดดาปปปปปปปปป ุ่ าุอเ  
20. นาเุญาดา ภู่พิุญา  
21. นาเศิริรัตน์ ณปร ยุยเใหม่  
22. นาเสายพฤทธิ์ุนัญ ร จิรธรรยุาก ล  
23. นาเสายอ ณากรรณ กันยธมย  
24. นาเสายศิริธร รรยยบสันรทยยธ  
25. นาเสายส ภัทรา หเษายัน  
26. นาเสายกรยรรณ จินารดุ  
27. นาเลดายัลย์ ส ดยินดย  
28. นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป ธนรรือเส ยรรณ  
29. นาเสายกันยายยร์ปปป รสลา  
30. ย่าทย่ร้อยตรยศราย ธ จันต๊ธตึเ  
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31. นาเสายจิดาภา พ ทธรยน  
32. นาเพนมไพร กันฑา  
33. นกัศึกษาฝึกรรธสบการณ์   
 
รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นาเยส คนฐ์ปปปปปปปป รร็นพนัสสัก ลากิจ 
2. นาเสายจ ฑามาศ ร้อข่ยเ ลากิจ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. 
 นายกัมพลปธิติกรปผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธ  ุมกล่ายรริดการรรธ  ุมแลธด ารนินการรรธ  ุม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต สืบรนื่อเจากการติดตามข่ายสารการรฏิรูรการศึกษาปทราบ
ย่าในอนาคตจธรน้นการร่ยมมือกันในท กรธดับปรยมถึเรน้นการส่ือสารภาษาอัเกฤษให้มากขึ้ นปขอให้รรเรรยยน
รตรยยมการศึกษาแผนการศึกษาแห่เุาติรธยธป20 รีปการพัฒนาการใุ้รทครนรลยยปรยมทั้เการใุ้ส่ือในการสอน 
  1.2 การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ขอให้ข้าราุการครูท กท่านศึกษาปย21/2560 รรื่อเป
หลักรกณฑ์แลธยิธยการให้ข้าราุการครูแลธบ คลากรทาเการศึกษาต าแหน่เครูปมยยิทยฐานธแลธรล่ือนยิทยฐานธปรพื่อ
รร็นแนยทาเในการรล่ือนยิทยฐานธขอเตนรอเ 
  1.3 การดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขอให้ครูพย่รลย้ยเก ากับแลธติดตามในส่ยนขอเการท าเานขอเ
นักศึกษาอย่าเใกลุ้ิดปพร้อมให้ค าแนธน าอันจธรร็นรรธรยุน์แก่นักศึกษาปรุ่นปการรรยยเรอกสารแผนการสอนปหรือ
การจัดท าบันทึกหลัเการสอนปรร็นต้นป 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
รรธธานการรรธ  ุมให้ทย่รรธ  ุมพิจารณารายเานการรรธ  ุมครั้เทย่ป10/2560ปยันทย่ป10 ต ลาคมป2560 

ท้ัเนย้ปทย่รรธ  ุมมยมติรับรอเรายเานการรรธ  ุมรดยไม่มยข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธ  ุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบเดินเรียน – 
การจัดสภาพห้องเรียน จากการรรธ  ุมรุิเรฏิบัติการทย่ผ่านมาปกล ่มบริหารเานยิุาการขอขอบค ณคณธครูท กท่าน
ทย่ให้คยามร่ยมมือในการน ารสนอแผนการสอนแลธยิธยรฏิบัติทย่รร็นรลิศป(Best practice) รร็นอย่าเดย ส าหรับการ
จัดการรรยยนการสอนในภาครรยยนนย้ปจธยัเคเใุ้ยิธยรดินรรยยนแบบรดิมปรดยให้ครูทย่อยู่รรธจ าห้อเรับผิดุอบในการ
ดูแลรักษาห้อเให้มยคยามสธอาดปแลธมยบรรยากาศทย่รอื้อต่อการรรยยนรู้ 
 - แนวทางการปฏิบัติเพื่อการประหยัดกระดาษ เานยิุาการได้ท าการส ารยจคยามต้อเการใุ้กรธดาษ
ขอเคณธครูปซึ่เได้ยอดรยมรรธมาณป600 รยมปคิดรร็นรเินรรธมาณป60,000 บาทปท้ัเนย้ปเานยิุาการจธจัดซื้อตาม
จ านยนดัเกล่ายปคณธครูสามารถทยอยรบิกใุ้ได้ปนอกจากนย้แล้ยปเานยิุาการได้รสนอแนยทาเในการลดกรธดาษป
รุ่นปการใุ้แอพพลิรคุ่ันุ่ยยสอนปหรือการใุ้สม ดส าหรับจดปรร็นต้น 
 - การปฏิบัติหน้าที่สอนและการบันทึกเข้าสอนของครูปกรณยทย่ครูลาหรือไรราุการปจธต้อเมยการจัดสอน
แทนรดยครูทย่ได้รับมอบหมายปพร้อมรซ็นก ากับคาบสอนท กครั้เป 
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 - การติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” เานยิุาการได้จัดตาราเนัดหมายยันรยลาให้ครูได้พบนักรรยยน 
รพื่อมอบหมายเานแลธติดตามการแก้ป0 ทย่ยัเคเค้าเปซึ่เจธท าให้การแก้ไขผลการรรยยนมยรรธสิทธิภาพมากขึ้น 
 -  การจัดสอนติวนักเรียนม.ปลาย ช่วงเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ในยันทย่ป21-22ปธ.ค.ป60ปรธหย่าเทย่
นักรรยยนปม.ต้นรข้าค่ายลูกรสือนั้นปนักรรยยนม.รลายจธมารรยยนตามรกติปรดยจธรร็นการติยรยมห้อเ เานยิุาการจธ
จัดตาราเสอนติยแลธแจ้เให้คณธครูทราบอยกครั้เ 
 - การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาปนักรรยยนุ้ันมัธยมศึกษารีทย่ป1ปทัศนศึกษาปณปศูนย์การรรยยนรู้ห้ยยฮ่อเไคร้ปป
จ.ร ยุยเใหม่ปยันทย่ป24ปพ.ย.ป60 นักรรยยนุ้ันมัธยมศึกษารีทย่ป3 ทัศนศึกษาปณปรหมือเแม่รมาธปจ.ล าราเปยันทย่ป8 ธ.ค.ป
60 
 - การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่เจธรริ่มใุ้ในรี
การศึกษาป2561 เานยิุาการได้อัพรหลดไฟล์รอกสารขึ้นรย็บไซต์รรเรรยยนปในส่ยนขอเปE-learning คณธครู
สามารถรข้ารย็บไรศึกษาข้อมูลได้                                                                  
 - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยม 12 ประการ เานยิุาการอยู่รธหย่าเ
การศึกษาข้อมูลปรพื่อรตรยยมการบูรณาการกับการรรยยนการสอนปกิจกรรมพัฒนาผู้รรยยนปกิจยัตรรรธจ ายันปแลธการ
จัดท ารครเการรพื่อรตรยยมรับรรธรมินในส่ยนนย้ 
 - การด าเนินการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม การส่งเสริมการอ่าน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการใช้
ภาษาอังกฤษ ในส่ยนขอเรรเรรยยนค ณธรรมปการส่เรสริมการอ่านปแลธกิจกรรมลดรยลารรยยนรพิ่มรยลารู้ปยัเคเด ารนิน
ต่อไรตามรกติปทย่จธมยรพิ่มรติมคือการส่เรสริมให้นักรรยยนใุ้ภาษาอัเกฤษให้มากขึ้น 
 - การเตรียมการติวนักเรียน ม.3 และ ม.6ปการสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ และ O-NET การ
แนะแนวนักเรียน ม.3 เานยิุาการจธจัดตาราเติยนักรรยยนุ้ันปม.3 แลธม.6 รยมถึเห้อเรรยยนทย่จธใุ้ติยปแลธ
จธแจ้เให้ครูผู้สอนทราบต่อไรปการสมัครสอบขอเนักรรยยนุ้ันม.6 จธอยูร่ธหย่าเยันทย่ป22 พ.ย.ป– 25ปธ.ค.ป60 ใน
ส่ยนขอเการแนธแนยนักรรยยนุ้ันปม.3 เานยิุาการได้รสนอให้ผู้บริหารได้พูดค ยกับนักรรยยนแลธสร้าเแรเจูเใจใน
การรรยยนต่อปรพื่อให้รรเรรยยนคเจ านยนนักรรยยนไย้ 
 - การส่งแผนการจัดการเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และโครงร่าง
วิจัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ก าหนดส่เยันทย่ป30 พ.ย.ป60  
 - การประชุมของครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ก าหนดรรธ  ุมยันทย่ป30 พ.ย.ป60 ซึ่เจธมยการน ารสนอ
ยิจัยในุ้ันรรยยนปรยมถึเแผนปActive learning รพื่อรร็นการแลกรรลย่ยนรรยยนรู้รธหยา่เกันป 
 - การพัฒนาระบบ E – learning เานยิุาการได้พัฒนารย็บไซต์ E-learning ขึ้นปรพื่อใุ้รร็นุ่อเทาเใน
การจัดการรรยยนการสอนขอเครูปแลธรร็นแหล่เรรยยนรู้ขอเนักรรยยนปมยรธบบสมัครสมาุิกรพื่อให้ครูรริดยิุาสอนป
แลธให้นักรรยยนรข้ารรยยนคล้ายกับการรรยยนการสอนในห้อเรรยยนตามรกติปแต่จธแตกต่าเตรเทย่นักรรยยนสามารถรรยยน
ได้ท กทย่ท กรยลาผ่านสมาร์ทรฟนปซึ่เสธดยกแลธรยดรร็ยมากขึ้นป 
 3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- การติดตามประเมินผลการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เานบ คคลได้จัดท าค าส่ัเ
แต่เต้ัเคณธกรรมการติดตามรรธรมินผลการอบรมครูตามรครเการพัฒนาครูรูรแบบครบยเจรรร็นทย่รรยยบร้อยแล้ยป
ซึ่เจธรรธรมินในส่ยนขอเการน าคยามรู้ทย่ได้รับจากการอบรมมาขยายผลให้รกิดรรธรยุน์ต่อการพัฒนารรเรรยยน 
  - การสรุปรายงานการรับฟังข่าวสารทาง OBEC Channel ตามทย่ปOBEC Channel จธออกอากาศท ก
ยันพ ธรยลาป08.00ป–ป09.00ปน. นั้นปขอรุิญุยนคณธครูรับฟัเข่ายสารอันจธรร็นรรธรยุน์ต่อตนรอเแลธยิุา ยุพป
แลธจากการรรธ  ุมกล ่มบริหารปขอแจ้เเานปICT ในการรับฟัเแลธจัดท าสร รรร็นรายสัรดาห์ปรพื่อรผยแพร่ผ่านทาเ
รย็บไซต์รรเรรยยนต่อไร 
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  - การสุ่มรับโทรศัพท์จากหน่วยงาน สพฐ. ถึงโรงเรียน ตามทย่หน่ยยเานปสพฐ.ปจธติดตามการด ารนินเาน
ขอเสถานศึกษาผ่านทาเรทรศัพท์นั้นปหากคณธครูหรือบ คลากรท่านใดได้รับสายปขอคยามร่ยมมือในการพูดค ยแลธ
ให้ข้อมูลรุิเบยกปซึ่เจธรร็นผลดยต่อรรเรรยยนในภาพรยม 
  - การติดต่อขอรับ ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 รนื่อเจากศูนย์ล าพูนขาดบ คลากรในการด ารนินเานปหาก
ข้าราุการครูต้อเการใุ้รอกสารดัเกล่ายปขอให้ติดต่อหรือมอบฉันทธรับได้ทย่ปสพม.ปรขตป35  
  - การติดตามหนี้สินธนาคารออมสินของคณะครู ทาเธนาคารได้ให้ข้อมูลในส่ยนขอเการพัก  ุารธหนย้ป
กรณยทย่รเินรหลือน้อยกย่าป30% ส าหรับรายลธรอยยดอื่นๆปคณธครูสามารถติดต่อได้ทย่ธนาคารรดยตรเ 
  - การส ารวจใบประกอบวิชาชีพครู / การจ้างครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ขอให้คณธครูส ารยจยัน
หมดอาย ขอเใบรรธกอบยิุา ยุพครูปหากใกล้ถึเก าหนดยันหมดอาย ขอใหร้รธสานกับเานบ คคลรพื่อด ารนินการป 
  - การขอเคร่ืองราชย์ฯ ส าหรับข้าราชการครู รนื่อเจากในรีนย้ไม่พบครูทย่มยค ณสมบัติรข้ารกณฑ์ปทาเ
รรเรรยยนจึเไม่ได้ส่เข้อมูลรพื่อขอรครื่อเราุย์ฯป 
  - เกณฑ์การประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของแต่ละกลุ่มงาน  เานบ คคลได้รยบรยม
รกณฑ์การรรธรมินรรธกอบการพิจารณารล่ือนรเินรดือนขอเแต่ลธกล ่มเานปแลธน ารสนอผ่านทาเรย็บไซต์ขอเ
รรเรรยยนในส่ยนขอเภาคผนยกแนบท้ายคู่มือครูปขอให้คณธครูศึกษารกณฑ์รพื่อใุ้รร็นแนยทาเในการรฏิบัติเาน
ต่อไร 

3.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1) การคัดกรองนักเรียนปเานรธบบดูแลได้จัดรรธ  ุมครูทย่รรึกษารพื่อ ยุ้แจเการกรอกข้อมูล

น้ าหนักปส่ยนสูเปแลธคยามยากจนปรร็นทย่รรยยบร้อยแล้ยปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาตรยจสอบก่อนกรอกข้อมูลท ก
ครั้เปรพื่อร้อเกันข้อมูลคลาดรคล่ือนไม่ตรเกับคยามรร็นจริเ 

 2) กิจกรรมโฮมรูมปจากการรรธ  ุมรุิเรฏิบัติการทย่ผ่านมาปครูทย่รรึกษาแต่ลธรธดับุ้ันได้ร่ยมกัน
คัดรลือกกิจกรรมปแลธเานแนธแนยกไ็ด้จัดท าคู่มือแจกรร็นทย่รรยยบร้อยแล้ยปขอให้ครูทย่รรึกษาบันทึกกิจกรรมท กครั้เป
พร้อมส่เตามก าหนดซึ่เจธแจ้เให้ทราบต่อไร 

 3) กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาจัดท าปCase 
study ทย่ครบตามกรธบยนการปรดยรริ่มต้ัเแต่การค้นหารัญหาขอเรด็กปการรยบรยมข้อมูลปการบันทึกข้อมูลอย่าเ
รร็นรธบบปการุ่ยยรหลือปส่เรสริมปพัฒนาปติดตามผลปการให้ข้อรสนอแนธปแลธการจัดท ารายเานปCase report 
รมื่อรสร็จส้ินตามกรธบยนการุ่ยยรหลือ 

 4) หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน กยศ. รนื่อเจากทาเปกยศ.ปได้รพิ่มหลักรกณฑ์ในส่ยนขอเจิตอาสา
ขึ้นมาปนักรรยยนทย่ต้อเการจธกู้ยืมรเินจธต้อเมยุ่ัยรมเจิตอาสาครบป18 ครั้เปซึ่เนักรรยยนกล ่มนย้จธไรขอุ่ยยเานครูป
ขอคยามร่ยมมือคณธครูมอบหมายเานให้นักรรยยนได้ท าปแลธรซ็นก ากับตามจริเปรพื่อให้นักรรยยนรู้ ค ณค่าขอเการ
ท าเานแลธรู้ค ณค่าขอเรเินทย่ได้รับมากขึ้น 

 5) การคุ้มครองนักเรียนปรนื่อเจากรขตพื้นทย่ฯปได้รรลย่ยนจากการรายเานรดือนลธครั้เปรร็นการ
รายเานแบบปReal time ผ่านอินรตอร์รน็ตปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาุ่ยยดูแลแลธสัเรกตพฤติกรรมรด็กอย่าเ
ใกลุ้ิดปพร้อมตอบแบบรรธรมินตามทย่เานรธบบดูแลมอบให้ปรพื่อใุ้รร็นข้อมูลในการรายเานต่อรขตพื้นทย่ฯปต่อไร 
 3.4 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา กล ่มบริหารเานแผนเานฯปได้มอบแฟ้ม
มาตรฐานให้แก่คณธครูทย่รับผิดุอบแต่ลธตัย ยุ้ยัดปซึ่เจธใุ้รร็นร่อเรอยหลักฐานในการด ารนินเานทย่สอดคล้อเกับ
มาตรฐานนั้นๆปรดยเานแผนเานจธขอนัดหมายรพื่อติดตามการรก็บข้อมูลในการรรธ  ุมครูรรธจ ารดือนครั้เต่อไรใน
รดือนมกราคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
(ไม่มย) 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
 -ปเานลูกรสือแจ้เก าหนดการจัดพิธยถยายราุสด ดยปรนื่อเในยันคล้ายยันรสด็จสยรรคตสมรด็จพรธมหาธยรราุ
รจ้าปยันทย่ป22 พ.ย.ป60 คาบลูกรสือปณปหอรรธ  ุมรฉลิมพรธรกยยรติฯ 
 -ปรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมร่ยมกับธนาคารรพื่อการรกษตรแลธสหกรณ์การรกษตรป(ธ.ก.ส.)ปสาขาแม่ทาป
ด ารนินรครเการรรเรรยยนธนาคารปรดยจธมยรจ้าหน้าทย่จากธนาคารมาให้คยามรู้ในการบริหารรรเรรยยนธนาคารในุ่ยเ
ยันทย่ป30ปพ.ย.ป60 นย้ปแลธคาดย่าจธรริดธนาคารในุ่ยเต้นรดือนธันยาคมป 
 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.ป  
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