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รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

วันที ่26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ล าพูน 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานการประชุม 
2. นางสุจิลา คติศิริกุญชร  
3. นายเสน่ห์          ชัยวงศ ์  
4. นายปกรณ ์ กันไชยสัก  
5. นายประมูล ภูครองแถว  
6. นายอุกฤษฏ์ จินดาหลวง  
7. นายประเสริฐ       ไทยสังคม  
8. นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน  
9. นายอุทัย ประเสริฐสังข์  
10. นางเครือวัลย์       อินทะแจ้  
11. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง  
12. นางวสุคนฐ์         เป็นพนัสสัก  
13. นางสาวเพ็ญศร ี ใจเย็น  
14. นางปาริดา          ภูครองแถว  
15. นางจารุพร       หมื่นศรี  
16. นางนงค์นุช       นันทพานิช  
17. นางอรอนงค์ ค าไทย  
18. นางดวงแก้ว         เทพสุวรรณ    
19. นางภูสิตา จินดาหลวง  
20. นางนัดดา          ช่ าชอง  
21. นางชญาดา ภู่พิชญา  
22. นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม ่  
23. นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล  
24. นางสาวอุณากรรณ กันยะม ี  
25. นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ  
26. นางสาวสุภัทรา หงษาวัน  
27. นางสาวกรวรรณ จินาเดช  
28. นางลดาวัลย์ สุดยินดี  
29. นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง  
30. นายปฏิพัทธ์        ธนเรืองสุวรรณ  
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31. นางสาวจิดาภา พุทธปวน  
32. นางพนมไพร กันฑา  
33. นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

 

รายช่ือผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกันยาวีร์    โสลา ลากิจ 
2. นายณัฐพงศ ์ สิทธิสอน ไปราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 การท าปฏิทินและพื้นที่บริการของจิตอาสาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอให้ท าเป็นประจ าทุกเดือน 

พร้อมรายงานผลการด าเนินงานด้วย 
1.2 การตรวจเข้มวินัยจราจรช่วง 10 วันอันตราย สภ.อ าเภอแม่ทา แจ้งประชาสัมพันธ์ในช่วง 10 วัน

อันตราย ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 จะมีการตรวจเข้มทางวินัยจราจร เพ่ือรณรงค์ในเรื่องของการ
เมาแล้วขับ การคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ขอฝากให้ครูเวรประจ าวันแจ้งประชาสัมพันธ์
นักเรียนร่วมด้วย 

1.3 งาน To be Number One ทีมอ าเภอแม่ทาได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาค ประกอบด้วย
1) ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 2) ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนทาปลาดุก ซึ่งจะมีนักเรียน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลทาปลาดุกเป็นตัวแทนร่วมด้วย 3) ประเภทวิทยาลัย ได้แก่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ทั้งนี้ การด าเนินการต่างๆ ของงาน To be Number One ขอให้ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจทุกสิ้นภาคเรียน 

1.4 การให้บริการของอุทยานแห่งชาติในช่วงปีใหม่และวันเด็ก ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 
และวันเด็กแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทุกพ้ืนที่จะงดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้า และมีข้อห้ามคือ ห้ามน าเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์มาดื่มในเขตอุทยานฯ 

1.5 การจัดสอนแทน ในกรณีที่ครูมีเหตุจ าเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย หรือไปราชการ ขอให้คณะครูกรอก
แบบฟอร์มแลกคาบหรือฝากคาบให้ชัดเจน เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนตามตารางเรียนวิชานั้นๆ  
 1.6 การจัดงานวันครู ในปีนี้งานวันครูจะจัดขึ้นที่โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีการตั้งด่านเพ่ือรักษา
ความปลอดภัย ขอให้คณะครูเดินทางไปร่วมพิธีด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
ประธานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 

2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- การสอบ Pre O-NET และการสอบ O-NET ม.3 ในวันที่ 26 ธ.ค. 60 มีการสอบ Pre O-NET ของ
นักเรียนชั้นม.3 ซึ่งก าหนดเดิมคือวันที่ 22 ธ.ค. 60 ตรงกับช่วงที่นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ จึงเลื่อนสอบมาเป็นวันนี้
แทน คาดว่าวันที่ 3 ม.ค. 61 จะตรวจข้อสอบและรายงานเขตพ้ืนที่ฯ แล้วเสร็จ และในวันที่ 5 ม.ค. 61 งาน
วิชาการจะเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระมาประชุมวิเคราะห์ผลการสอบ  และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET วันที่ 3-4 ก.พ. 61 ต่อไป 

- การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ก าหนดสอบวันที่ 27-28 ธ.ค. 60 ตารางสอบของทุกชั้น
เรียนจะเลิกประมาณ 15.00 – 16.00 น. ขอความร่วมมือคณะครูบริหารจัดการเวลาในการคุมสอบให้เป็นไป
ตามที่ตารางสอบก าหนดไว้ และไม่ควรปล่อยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์คุมสอบเพียงล าพัง เนื่องจากนักศึกษายัง
มีประสบการณ์น้อยในการควบคุมชั้นเรียน 
  - การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 2560) ในปีการศึกษา 2561 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 จะได้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง ในขณะที่นักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ จะยังคงใช้
หลักสูตรเดิมอยู่ ขอให้คณะครูศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  - การเตรียมการรับการนิเทศชั้นเรียน ศน. สพม.35  ก าหนดการนิเทศวันที่ 25 ม.ค. 61 ขอความ
ร่วมมือคณะครูเตรียมความพร้อมในส่วนของการดูแลห้องเรียน การเตรียมแผนการสอน สื่อการสอน และกา ร
วัดผลประเมินผล เพ่ือช่วยให้กระบวนการสอนมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 
  - แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน สอนซ่อมเสริมกรณีพิเศษ/ชดเชย งานวิชาการได้ชี้แจงแนวปฏิบัติ กรณีที่
คณะครูมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ เช่น ลากิจ หรือไปราชการ เป็นต้น โดยให้กรอกแบบฟอร์ม
แลกเปลี่ยนคาบ/ฝากคาบ ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ งานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการ รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียน ตามล าดับ กรณีลาป่วยกะทันหันหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้
ครูผู้สอนประสานหัวหน้ากลุ่มสาระ เพ่ือจัดครูสอนแทน และให้ครูผู้สอนแทนบันทึกกิจกรรมการสอน ลงลายมือชื่อ
ในแบบบันทึกการสอนตามปกติ ทั้งนี้ หากคณะครูต้องการสอนนักเรียนย้อนหลังหรือสอนเพ่ิมเติม สามารถจัดการ
เรียนการสอนกรณีพิเศษ/สอนชดเชยได้ และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่านงานบริหารวิชาการ เพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารต่อไป 
  - การแนะแนวการศึกษา ในการแนะแนวนักเรียนชั้นม.3 ของโรงเรียน งานวิชาการเสนอขอให้ผู้บริหาร
ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน เพ่ือจูงใจให้นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นม.4 ซึ่งวันเวลานัดหมายจะแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบอีกครั้ง ในส่วนของการแนะแนวนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ งานแนะแนวได้ก าหนดในเบื้องต้นคือวันที่ 17 
ม.ค. 61 โดยจะมีตัวแทนครู 9 ท่าน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือออกแนะแนวตามโรงเรียนในเขตต่างๆ 
กระบวนการด าเนินงานจะนัดประชุมครูที่เก่ียวข้องอีกครั้ง 
  - การเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ งานวันดอกเอ้ืองบาน ก าหนดการในเบื้องต้นคือวันที่ 23 ก.พ. 61 
ทั้งนี้ จะประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการด าเนินงานอีกครั้ง และก าหนดวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 25 มี.ค. 61  
  - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในช่วงเช้าจะเป็นการท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 9 รูป ผู้บริหารและคณะครูอาวุโสอ านวยพรแก่นักเรียน การมอบรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาสและการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การแสดงของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม จากนั้นนักเรียนจะ
แยกย้ายกันไปตามห้องเรียนเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครูที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกของขวัญ
ภายในห้องเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 14.00 น.  
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3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 - การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประกันสังคมปี 61 งานบุคคลแจ้งลูกจ้างโรงเรียนหากมีความประสงค์
จะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประกันสังคมปี 61 สามารถแจ้งเพ่ือด าเนินการได้ที่งานงบประมาณ โดยยื่นเรื่อง
ไดต้ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  

- แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ ตามที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ด าเนินการประกาศเพ่ือสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหม่ไปนั้น ขณะนี้ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นและได้รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อให้ที่ประชุมทราบตาม
เอกสารทีม่อบให ้

3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 - งานการเงินและพัสดุ แจ้งความคืบหน้าในการรับโอนเงินอุดหนุน 30% ซึ่งจะได้รับในช่วงปลายเดือน
มกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หลายโครงการได้ด าเนินการไปแล้วตามแผนปฏิบัติงาน ยังคงเหลือโครงการ
ใหญ่อีกบางโครงการที่ต้องรองบประมาณในส่วนนี้ เช่น โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นม. 2 และม. 6 และ
โครงการวันดอกเอ้ืองบาน เป็นต้น  
 3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- งานอาคารสถานที่: การเฝ้าระวังอัคคีภัย ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอให้คณะครูตรวจสอบความเรียบร้อย
ของระบบไฟฟ้าในแต่ละห้องให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ 

- การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขอให้คณะครูประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในส่วนของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าปัญหา
ทะเลาะวิวาทและปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ยังคงมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ขอครูที่ปรึกษา
ช่วยติดตามและให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของการศึกษาเป็นรายกรณี งานระบบดูแลได้ส่งแบบฟอร์ม 
case study พร้อมตัวอย่างให้คณะครูบางส่วนเรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะครูศึกษาและจัดท ารูปเล่มเพื่อน าส่งแก่งาน
ระบบดูแลต่อไป 

3.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่กลุ่มบริหารงานแผนงานฯ ได้
มอบแฟ้มมาตรฐานให้แก่คณะครูที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดไปแล้วนั้น งานแผนงานจะขอนัดหมายเพ่ือติดตามการ
เก็บข้อมูลในการประชุมครูประจ าเดือนครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
4.1 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของครูและบุคลากร ที่ประชุมได้พูดคุยและหารือถึงรูปแบบการ

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของครูและบุคลากร ซึ่งจะจัดในช่วงเย็นของวันที่ 29 ธ.ค. 60 โดยจะเริ่ม
กิจกรรมในเวลา 16.00 น. มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เมนูกลุ่มสาระละ 1 รายการ แจ้งรายการอาหารได้ที่
ครูสุภัทรา จากนั้นจะเป็นการสังสรรค์ มีกิจกรรมมอบของขวัญจากสวัสดิการโรงเรียน การแลกของขวัญของคณะ
ครูและบุคลากรมูลค่า 200 บาทข้ึนไป และการจับรางวัลจากผู้สนับสนุน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบกับการจัดกิจกรรม  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 -  
 
 



๕ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.   
 
  

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ) 
      หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 

                
 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นางสุจิลา คติศิริกุญชร)         

      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
               

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกัมพล  ธิติกร)         

                ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 


