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รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

วันที ่20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ล าพูน 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

 

รายช่ือผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปกรณ ์ กันไชยสัก ลากิจ 
2. นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่ ลาป่วย 
3. นางสาวกันยาวีร์    โสลา ลากิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 แนวปฏิบัติช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม โรงเรียนจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 
บริเวณหน้าโรงเรียนและหน้าอาคารอ านวยการ มีสมุดลงนามถวายพระพร รวมถึงการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสี
เหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม ยกเว้นวันที่มีเครื่องแบบให้ใส่เครื่องแบบตามปกติ 
 1.2 การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารและคณะด าเนินงานได้ประชุมเพ่ือหารือถึงแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องจัดท าเอกสารส่งเขตพ้ืนที่ฯ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานปรากฏ 
มีการสอดแทรกและบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ในกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ในส่วน
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีมาตรการการดูแลชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 5 ข้อ
ตามบริบทที่เหมาะสม ในส่วนของการแต่งตั้งคณะท างาน ฝากรองผู้อ านวยการดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ โรงเรียนจะได้รับการประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตในปี 2562 จาก สพฐ. ซึ่งก่อนหน้านั้น
จะเป็นการประเมินตนเองก่อน ในระหว่างนี้ ขอคณะครูประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงด าเนินการ
ร่วมกับสภานักเรียน จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ตัวอย่างโครงการสามารถขอดูได้
ที่งานบุคคล 
 1.3 การด าเนินงานตามโครงการล าพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (NO FOAM) โรงเรียนจะ
ด าเนินการโดยท า MOU ร่วมกับตัวแทนกรรมการสภานักเรียน ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ปกครอง และ
ตัวแทนครู และประกาศเป็นสถานศึกษาปลอดโฟมในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 บริเวณหอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ฝากคณะครูสอดแทรกความรู้ไปในกระบวนการเรียนการสอนด้วย เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึง
อันตรายของการใช้โฟม และมีจิตส านึกท่ีดีในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง 
 1.4 การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนจะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทางเขตพ้ืนที่ฯ ให้ค าแนะน าว่าหากครูสามารถบูรณาการกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ จะเป็นผลดีต่อเด็ก เนื่องจากทุกกิจกรรมล้วนมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสาระอยู่แล้ว เช่น การแสดงนาฏศิลป์ หรือการแข่งขันกีฬา เป็นต้น ดังนั้น ในการออก
กิจกรรมของเด็กแต่ละครั้ง ก็ควรถูกนับให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไปด้วย 
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 1.5 การอบรมพัฒนาคูปองครู ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 แล้ว และเนื่องจากการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู ขอฝากให้คณะครูติดตามการ
อบรมรวมถึงการจัดท า PLC ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพ่ือผลประโยชน์ของคณะครูทุกท่าน ในส่วนของเงินยืม 
ขณะนี้ทางเขตพ้ืนที่ฯ แจ้งว่ายังไม่ได้รับโอน หากเขตพ้ืนที่ฯ ได้รับโอนแล้วจะรีบด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6 การอบรม TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ขณะนี้เปิดรับสมัคร 100 คนตามหลักสูตร อบรมเป็นกลุ่มย่อยกลุ่ม
ละ 10 คน เรียนรู้ผ่านระบบ Online รวมถึงมี Video Call คุยกันผ่านกลุ่ม เมื่อเรียนจบแล้วสามารถพิมพ์เกียรติ
บัตรใช้รับรองได้ 3 ปี คณะครูท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได ้
 1.7 การสมัครสอบครูผู้ช่วย เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 ครูหรือบุคลากรท่านใด
สนใจสามารถค้นหาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัครตามเขตต่างๆ ได้ตามประกาศ 
 1.8 การอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากในช่วงนี้โรงเรียนยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ 
หากได้รับอนุมัติแล้วก็จ าเป็นที่จะต้องรอจนกว่าเงินจะลงมายังจังหวัด จะไม่มีการก่อหนี้ผูกพันด าเนินการก่อนได้รับ
งบประมาณเป็นอันขาด 
 1.9 โครงการงบแลกเป้า ตามที่โรงเรียนได้ส่งโครงการขออนุมัติงบประมาณตามโครงการงบแลกเป้า 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 1.10 การระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝน ท าให้มีน้ าขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่ง
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายได้ ในส่วนของการแบ่งเขตพ้ืนที่ท าความสะอาดของนักเรียน ขอให้ก าจัด
ลูกน้ ายุงลายร่วมด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกภายในโรงเรียน ฝากงานอาคารสถานที่แจ้ง
นักการภารโรงตัดหญ้าอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้ต้นหญ้าขึ้นสูงจนเกินไป เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
ประธานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาทักษะวิชาการของนักเรียน  สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานวิชาการได้น าเสนอผลการสอบ O-NET ให้
คณะกรรมการรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักเรียน เนื่องจากระดับคะแนนของนักเรียนลดลงจากปีก่อนหน้า ฝากทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระประชุม PLC และหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึง
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป อาจให้แต่ละกลุ่มสาระน าเสนอวิธีการใน
การด าเนินการ เพ่ือเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกทางหนึ่ง 
 - การแลกเปลี่ยนคาบสอน/สอนแทน/สอนซ่อมเสริม-ชดเชย ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา กลุ่ม
บริหารงานวิชาการได้จัดท าแบบฟอร์มแลกเปลี่ยนคาบสอน/สอนแทน เพ่ือให้คณะครูกรอกไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่
ครูไปราชการหรือลากิจ และกรณีที่ครูลาป่วยสามารถแจ้งงานวิชาการและจัดสอนซ่อมเสริม-ชดเชยย้อนหลังได้ ใน
การสอนแต่ละคาบ ครูผู้สอนหรือครูผู้รับผิดชอบจะต้องเซ็นสอนทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐานในการดูแลชั้นเรียน หาก
คาบใดนักเรียนไม่ได้น าสมุดเซ็นไปด้วยหรือครูอาจลืมเซ็น สามารถตามเซ็นย้อนหลังได้ที่ครูกรวรรณ ซึ่งจะเป็นผู้
รวบรวมและจัดเก็บเป็นข้อมูลสถิติของโรงเรียน ในส่วนของการเรียนวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้น ม.ต้น และการเรียน
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แยกสายศิลป์ในระดับชั้น ม.ปลาย งานวิชาการจะขอใช้เวลาในการพัฒนาแบบฟอร์มเพ่ือเอ้ือให้ครูสามารถเซ็นสอน
ครบทุกคาบได้ในล าดับต่อไป 
 - การบันทึก PLC เพื่อการพัฒนาตนเอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ ขอให้แต่ละกลุ่มสาระ
ด าเนินการบันทึก PLC ดังเช่นปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยงานวิชาการจะเรียกเก็บสมุดบันทึก PLC ในช่วงเดือน
กันยายน และกลุ่มสาระใดที่ยังไม่ได้ส่งแบบบันทึกของปีการศึกษา 2560 สามารถส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานการด าเนินงาน 
 - การนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 ก าหนดการนิเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ช่วงเช้า 
ขอให้คณะครูที่มีคาบสอนเตรียมความพร้อมส าหรับการนิเทศดังกล่าว ทั้งในด้านแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ รวมถึงสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ งานวิชาการได้มอบเกณฑ์การนิเทศให้กับคณะครูทุกท่านเรียบร้อย
แล้ว คณะครูสามารถศึกษาดูเกณฑ์ดังกล่าวได้ เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 - การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ก าหนดสอบ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 งานวิชาการ
จะด าเนินการส ารวจวิชาที่สอบตามตาราง ขอให้คณะครูทุกท่านจัดท าต้นฉบับข้อสอบพร้อมให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
เซ็นรับรอง ส่งต้นฉบับข้อสอบเพ่ืออัดส าเนาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และส่งซองข้อสอบไม่เกิน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
 - การเรียนซ้ าของนักเรียน ขณะนี้มีนักเรียนเรียนซ้ ารายวิชาอยู่ 9 คน งานวิชาการได้แจ้งรายชื่อนักเรียน
และขอให้ครูที่ปรึกษารวมถึงครูประจ าวิชาติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนแก้ผลการเรียนได้ส าเร็จ 
 - จ านวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 งานทะเบียนแจ้งจ านวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ข้อมูล ณ 
10 มิถุนายน 2561 มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 334 คน ทั้งนี้ หากครูที่ปรึกษาท่านใดพบว่านักเรียนในห้องของ
ตนเองไม่มาโรงเรียนและไม่มีตัวตน สามารถแจ้งงานทะเบียนได้เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 - การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในปีนี้กลุ่มสาระภาษาไทยจะจัดกิจกรรมโดยมีการแข่งขันทักษะภาษาไทย
และการจัดป้ายนิเทศ โดยจะใช้เวลาคาบ 8-9 ซึ่งเป็นคาบกิจกรรมในการจัดแข่งขัน จึงขอแจ้งให้คณะครูทุกท่าน
ทราบและขออนุญาตให้นักเรียนบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมตามช่วงเวลาดังกล่าว 
 - การเข้าค่ายของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารทุกระดับชั้นจะต้องไปเข้าค่ายระหว่าง
วันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561 และเมื่อกลับมาจะตรงกับช่วงสอบกลางภาค ขอให้ครูผู้สอน ม.ปลาย บริหารการ
จัดการเรียนการสอนตามสมควรเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนมากท่ีสุด 
 - การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระ เนื่องจากหลายกลุ่มสาระอาจมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ บางกิจกรรม
อาจเกี่ยวข้องกับนักเรียน ขอให้กลุ่มสาระบันทึกแจ้งงานวิชาการทุกครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของ
โรงเรียน 

3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- การตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 ตามที่เขตพ้ืนที่ 

สพม. 35 ได้ด าเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นแล้วนั้น ขอให้คณะครูที่
ได้รับการนิเทศในภาคเรียนที่ 2/2560 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพม. 
เขต 35 โดยสแกน QR Code ได้ที่งานบุคคล เพ่ือตอบแบบประเมินใน Google Form   
   3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 - งานการเงินและพัสดุ งานการเงินแจ้งรายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้ที่ประชุมรับทราบ การจัดซื้อจัด
จ้างสามารถด าเนินการได้ตามปกต ิ
 - การอนุมัติใช้เงินคาวบอยไนท์ แม่ทา’61 จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่าน
มา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ใช้เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมคาวบอยไนท์ แม่ทา ’61 เป็นเงินพิเศษ
ของโรงเรียน เพ่ือการใช้จ่ายของโรงเรียนตามความเหมาะสม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
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  3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 - Zero Waste กิจกรรมเขตสะอาดทุกวันอังคารคาบ 8 – 9 นักเรียนจะลงเขตพ้ืนที่เพ่ือท าความสะอาด 
มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ช่วยดูแล และขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาลงเขตพ้ืนที่ร่วมด้วย เ พ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่นักเรียน หากเขตพ้ืนที่ของนักเรียนอยู่บริเวณริมถนน ขอให้นักเรียนเก็บเศษหินและถอนหญ้า นักการ
ภารโรงจะตัดหญ้าได้สะดวกมากขึ้น ส าหรับอุปกรณ์ท าความสะอาด นักเรียนจะได้รับไม้กวาดดอกหญ้า ห้องละ 2 
ด้าม และไม้กวาดทางมะพร้าว ห้องละ 2 ด้าม หากไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน สามารถมาเบิกเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป นักเรียนจะต้องแยกขยะที่เป็นเศษใบไม้และเศษขยะอ่ืนๆ ออกจากกัน เพ่ือน าเศษใบไม้ไปเทไว้ที่
บ่อปุ๋ยหมักหน้าอาคารเกษตร ส าหรับขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะจะเปิดทุกวันพุธคาบ 9 บริเวณหน้าสหกรณ์ร้านค้า 
เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักเรียนโครงการบริการ นักเรียนชุมนุมธนาคารขยะ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่มี
โครงการเกี่ยวกับขยะในโรงเรียน ในส่วนของอาคารเรียน ขอคณะครูช่วยกวดขันไม่ให้นักเรียนน าอาหารและน้ าขึ้น
ไปรับประทานบนอาคารเรียน เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะบนอาคาร รวมถึงการลดขนาดขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง 
นอกจากนี้ การด าเนินการน้ าดื่มช่อเอ้ือง จะงดติดฟิล์มใสที่คอขวด เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะร่วมด้วย  
 - งานอนามัย งานอนามัยได้ด าเนินกิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย ร่วมกับกิจกรรมเขตสะอาดคาบ 8 – 9 ใน
วันอังคารที่ผ่านมา มีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ก าจัดแหล่งน้ าขังบริเวณต่างๆ รอบโรงเรียน รวมถึง
บริเวณบ้านพักครู ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย ยังคงต้องเฝ้าระวังนักเรียนที่
เหลืออยู่ นอกจากนี้ งานอนามัยแจ้งว่า จากการเข้าร่วมประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมา หากโรงเรียนจะ
เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาจต้องพัฒนาการด าเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่น การรับรองคุณภาพ
น้ าดื่มของโรงเรียนโดยองค์การอาหารและยา การแบ่งประเภทห้องน้ า 3 ระดับ ชาย หญิง และผู้พิการ เป็นต้น ซึ่ง
ในส่วนนี้ อาจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามตัวขี้วัดที่ก าหนด 
 - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แจ้งปฏิทินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมามี
การกรอกระเบียนประวัติ การตอบแบบประเมิน SDQ และ EQ การออกเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมโฮมรูม และ
การคัดกรองนักเรียนก่อนการพัฒนาส่งเสริม ก าหนดส่งสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ครู
ที่ปรึกษาสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานแนะแนว ก าหนดส่งแบบคัดกรองก่อนการพัฒนาส่งเสริม วันที่ 2 
กรกฎาคม 2561 และก าหนดการนิเทศติดตามแฟ้มระบบดูแล วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ ขอให้
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.ต้น เตรียมหลักฐานภาพถ่ายในบ้าน/นอกบ้าน ของนักเรียน เพ่ือใช้กรอกข้อมูลในระบบ
คัดกรองเด็กยากจนต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ไม่มี) 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 - การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร เนื่องจากโรงเรียนยังมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือระดม
ทรัพยากรมาช่วยสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาอยู่ ประธานการประชุมจึงขอฝากคณะครูและบุคลากรทุก
ท่านเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมตามความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
 - การอบรมยุวประมง ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 จะมีตัวแทนนักเรียนชั้นม.1, ม.2, ม.4 และ 
ม.5 เข้าร่วมอบรมยุวประมง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จึงขอแจ้งให้ครูผู้สอนทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.   
 
  

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ) 
     หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 

                
 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นางสุจิลา คติศิริกุญชร)         

      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
               

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกัมพล  ธิติกร)         

                ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
  


