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รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลาพูน


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
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13.
14.
15.
16.
17.
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20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
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29.
30.

นางสุจิลา
นายกัมพล
นายเสน่ห์
นายปกรณ์
นายประมูล
นายอุกฤษฏ์
นายประเสริฐ
นายศักดิ์นรินทร์
นายอุทัย
นางเครือวัลย์
นางชนาภานิษฐ์
นางวสุคนฐ์
นางสาวเพ็ญศรี
นางปาริดา
นางจารุพร
นางนงค์นุช
นางอรอนงค์
นางดวงแก้ว
นางภูสิตา
นางนัดดา
นางชญาดา
นางศิริรัตน์
นางสาวพฤทธิ์ชนัญ
นางสาวอุณากรรณ
นางสาวกรวรรณ
นางลดาวัลย์
นางสาวจุฑามาศ
นายปฏิพัทธ์
นางสาวกันยาวีร์
นายณัฐพงศ์

คติศิริกุญชร
ธิติกร
ชัยวงศ์
กันไชยสัก
ภูครองแถว
จินดาหลวง
ไทยสังคม
รักอ่อน
ประเสริฐสังข์
อินทะแจ้
จิตรจง
เป็นพนัสสัก
ใจเย็น
ภูครองแถว
หมื่นศรี
นันทพานิช
คาไทย
เทพสุวรรณ
จินดาหลวง
ช่าชอง
ภู่พิชญา
ณ เชียงใหม่
รุจิระปรีชากุล
กันยะมี
จินาเดช
สุดยินดี
ป้อข่วง
ธนเรืองสุวรรณ
โสลา
สิทธิสอน

รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานการประชุม

๒

31. นางจิตติมา
32. นางพนมไพร

หาญจิตร
กันฑา

รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศิริธร
เรียบสันเทียะ
2. นางสาวสุภัทรา
หงษาวัน

ลากิจ
ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประธานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- การปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4 งานวิชาการแจ้งกาหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ระดับชั้นม.1 และม.4 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และการเรียนปรับพื้นฐานวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
ซึ่งการปฐมนิเทศนักเรียนจะจัดขึ้นบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.1 และม.4
เป็นผู้รับลงทะเบียนนักเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาท มีการแนะคา
ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้นักเรียนรับทราบ สาหรับคณะครูที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามคาสั่งมอบหมาย
งาน คาสั่งที่ 67/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ – ปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และขอความร่วมมือคณะครูช่วยดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของ
ห้องเรียนที่จะใช้ในการเรียนปรับพื้นฐานด้วย
- การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดประชุมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยช่วงเช้า
จะเป็ น การประชุ ม รวม ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ หลั ง จากผู้ ป กครองได้ พ บปะและฟั งค าชี้ แ จงของ
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเครือข่ ายผู้ปกครอง รวมถึงหัวหน้า
กลุ่มบริห ารงานต่างๆ เป็น ที่เรียบร้อยแล้ ว จะเป็นการพบปะระหว่างผู้ ปกครองและครูที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือก
เครื อข่ายผู้ ป กครองระดับ ห้ องเรีย น และพู ด คุยเพื่ อ หาแนวทางในการช่ วยเหลื อดู แลนั กเรียนร่ว มกัน ตลอดปี
การศึกษา 2561 นี้
- การจัดเตรียมการเรียนการสอน ขอให้คณะครูจัดเตรียมทาแผนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนให้
พร้อม กาหนดเปิดภาคเรียนและเริ่มทาการเรียนการสอนวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- โครงการพั ฒ นาครู รูปแบบครบวงจร งานบุคคลแจ้งปฏิทินการดาเนิ นงานตามโครงการพัฒ นาครู
รูปแบบครบวงจร ซึ่งในช่วงวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ระบบจะเปิดให้ครูจองหลักสูตร จากนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ประสานกับหน่วยงานพัฒนาครูเพื่อกาหนดวันเวลาและ
สถานที่ในการจัดอบรม คณะครูจะต้องเข้าระบบอีกครั้งในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 เพื่อ
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ยืนยันหลักสูตรหรือเลือกหลักสูตร พร้อมขออนุมัติไปราชการและส่งเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ระยะเวลาการ
อบรมคือช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 16 กันยายน 2561 ขอให้คณะครูติดตามข่าวสารกาหนดการต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อผลประโยชน์ของคณะครูทุกท่านต่อไป
3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- สรุปงานทอดผ้าป่า วันที่ 12 เมษายน 2561 งานการเงินได้สรุปยอดบัญชีรายรับ – รายจ่าย งาน
ทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยอด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และแจ้งให้ที่
ประชุ ม ทราบ โดยรายรั บ ทั้ ง หมด 197,244.25 บาท รายจ่ า ยทั้ ง หมด 20,660 บาท ยอดคงเหลื อ
176,584.25 บาท ทั้งนี้ ยังคงมีหน่วยงานทยอยส่งเงินร่วมทาบุญอยู่เรื่อยๆ
- สรุปงานคาวบอยไนท์ ในส่วนของการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่ทา คาวบอยไนท์ ’61 วันที่ 12
เมษายน 2561 ณ สะพานขาวทาชมภู งานการเงินได้สรุปยอดรวม ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยรายรับ
ทั้งหมด 112,540 บาท และรายจ่ายทั้งหมด 97,854 บาท รวมยอดเงินคงเหลือ 14,686 บาท ทั้งนี้ ยังมีบาง
หน่วยงานที่ยังไม่ได้ชาระเงินค่าบัตร งานการเงินจะประสานในลาดับต่อไป
- การจัดซื้อหนังสือเรียน แจ้งจัดสรร 70% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานการเงินและพัสดุได้ดาเนินการไป
ตามระบบและตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- การเก็บเงินระดมทรัพยากร งานการเงินจะเก็บเงินระดมทรัพยากรในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 6
พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการแต่ละระดับชั้นตามคาสั่งมอบหมายงานเป็นผู้ดาเนินการ
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น งานระบบดู แ ลฯ แจ้ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมชี้แจงในส่วนของการเยี่ยมบ้าน
นักเรีย น โดยขอความร่วมมือครูถ่ายภาพรูปบ้านทั้งหลัง ภาพภายในบ้าน และภาพหมู่ร่วมกับผู้ป กครองและ
นักเรียน เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาของนักเรียนต่อไป
3.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ติ ดตามแฟ้ มมาตรฐาน งานแผนงานฯ แจ้งคณะครูที่รับผิ ดชอบแต่ล ะมาตรฐานการศึกษา ส่ งแฟ้ ม
มาตรฐานภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผล SAR สถานศึกษา
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 แบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงแบบ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (กลุ่ ม
บริหารงานบุคคล) ตาแหน่งสายผู้สอน พร้อมให้ที่ประชุมพิจารณาหากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
การให้คะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับการใช้แบบประเมินดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบกับการใช้แบบประเมินตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอ
4.2 การจัดครูที่ปรึกษาตามคาสั่ง คณะครูได้พิจารณาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจาปี
การศึกษา 2561 และมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน ดังนี้
ครูจารุพรและครูปฏิพัทธ์ ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาห้อง ม.2/3
ครูเสน่ห์และครูณัฐพงศ์ ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาห้อง ม.2/2
ครูนัดดา
ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาห้อง ม.4/3
ครูภูสิตา
ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาห้อง ม.5/2
ทัง้ นี้ งานบุคคลจะแก้ไขคาสั่งและมอบให้คณะครูทุกท่านในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามคาสั่ง โดยงานบุคคลปรับแก้ตามที่ที่ประชุมเสนอ
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4.3 การดาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ในส่วนของการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2561 นั้น ที่ประชุมได้หรือและเสนอการจัดกิจกรรมดังนี้
1) ทาปุ๋ยหมัก ผู้รับผิดชอบ ครูประมูล ภูครองแถว (ผลิตปุ๋ยหมักช่อเอื้อง)
2) ขยะรีไซเคิล/ธนาคารขยะ ผู้รับผิดชอบ ครูประเสริฐ ไทยสังคม (MT รีไซเคิล)
3) ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ จะจัดที่ทิ้งไว้ 1 จุด
4) ขยะทั่วไป จัดการโดยลดขนาดขยะ และลดปริมาณขยะ รวมถึงการรณรงค์ไม่ให้นักเรียนนาอาหารหรือ
เครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
5) ครูที่ปรึกษาลงเขตพื้นที่ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ่ายรูปการทากิจกรรมและส่งแบบรายชื่อ
นักเรียนที่ร่วมทากิจกรรม
6) เขตพื้นที่ในการทาความสะอาดจะมีทั้งหมด 18 เขตพื้นที่ ตามนักเรียนแต่ละห้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบในการดาเนินการดังที่ประชุมเสนอ ทั้งนี้ ในการดาเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอุทัย ประเสริฐสังข์)
ครู
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสุจิลา คติศิริกุญชร)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกัมพล ธิติกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

