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รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

วันที ่23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ล าพูน 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุ ม 
2. นาเส จิลา คติศิริก ญุร  
3. นายรกรณ ์ กันไุยสัก  
4. นายรรธมูล ภูครอเแถย  
5. นายอ กฤษฏ์ จินดาหลยเ  
6. นายรรธรสริฐปปปปปป ไทยสัเคม  
7. นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน  
8. นายอ ทัย รรธรสริฐสัเข์  
9. นาเรครือยัลย์ปปปปปป อินทธแจ้  
10. นาเุนาภานิษฐ์ จิตรจเ  
11. นาเยส คนฐ์ปปปปปปปป รร็นพนัสสัก  
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 ณปรุยยเใหม ่  
22. นาเสายุนกานต์ ร จิรธรรยุาก ล  
23. นาเสายอ ณากรรณ กันยธมย  
24. นาเสายศิริธร รรยยบสันรทยยธ  
25. นาเสายส ภัทรา หเษายัน  
26. นาเสายกรยรรณ จินารดุ  
27. นาเสายจ ฑามาศ ร้อข่ยเ  
28. นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป ธนรรือเส ยรรณ  
29. นายณัฐพเศ ์ สิทธิสอน  
30. นาเจิตติมา หาญจิตร  
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31. นาเพนมไพร กันฑา  
32. นักศึกษาฝึกรรธสบการณ ์  

 

รายช่ือผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรสน่ห์ปปปปปปปปป ุัยยเศ ์ ลากิจ 
2. นาเลดายัลย์ ส ดยินดย ลากิจ 
3. นาเสายกันยายยร์ปปป รสลา ลาคลอด 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
 นายกัมพลปธิติกรปผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุ มกล่ายรริดการรรธุ มแลธด ารนินการรรธุ ม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68ปรีการศึกษาป2561ปรธดับจัเหยัดล าพูนปก าหนด
แข่เขันยันทย่ป17ปกันยายนป2561ปส าหรับสถานทย่จัดกิจกรรมแลธรกณฑ์การแข่เขันจธต้อเมยการรรธุ มแลธจธ
รรธกาศแจ้เให้ทราบอยกครั้เปในรบื้อเต้นคณธครูสามารถใุ้รกณฑ์รดิมจากรีทย่แล้ยรพ่ือรตรยยมคยามพร้อมได้  
 1.2 การนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตหริภุญชัย ตามก าหนดการล่าส ดคือยันทย่ป7ปสิเหาคมป
2561ปรยลาป09.00ป–ป12.00ปน.ปคณธกรรมการจธรข้ามานิรทศทย่รรเรรยยนรดยไม่ต้อเจัดรตรยยมการต้อนรับปขอให้
หัยหน้าเานทย่รับผิดุอบตามมาตรฐานแลธตัยุย้ยัดรรธรมินการด ารนิ นเานขอเตนรอเปทั้เนย้ปในการร่ยมนิรทศ
รรเรรยยนอ่ืนในสหยิทยารขตจธมยหัยหน้ากล ่มบริหารเานยิุาการปเานบ คคลปแลธเานเบรรธมาณปร่ยมรดินทาเไร
ด้ยยกับผู้อ านยยการรรเรรยยน 
 1.3 การลดการใช้กระดาษงานสารบรรณปรนื่อเจากรรเรรยยนได้รับหนัเสือราุการจากหลายหน่ยยเานทั้เ
ทาเภาครัฐแลธรอกุนปซึ่เรอกสารบาเอย่าเรร็นรพยยเการรรธุาสัมพันธ์ข่ายสารรท่านั้นปแนยทาเในการลดรริมาณ
การใุ้กรธดาษคือปเานสารบรรณกลาเจธส่เไฟล์รอกสารให้แก่เานสารบรรณกล ่มเานปรพ่ือพิจารณาหากเานใดมย
คยามจ ารร็นต้อเใุ้รอกสารปสารบรรณกล ่มเานสามารถรริ้นท์ได้ด้ยยตนรอเปรพ่ือรร็นการลดการใุ้กรธดาษใน
ภาพรยมขอเรรเรรยยน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
รรธธานการรรธุ มให้ทย่รรธุ มพิจารณารายเานการรรธุ มครั้เทย่ป4/2561ปยันทย่ป20ปมิถ นายนป2561 

ทั้เนย้ปทย่รรธุ มมยมติรับรอเรายเานการรรธุ มรดยไม่มยข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธุ ม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - การเข้าค่ายของนักศึกษาวิชาทหาร สืบรนื่อเจากนักศึกษายิุาทหารจ านยนป39ปนายปได้รดินทาเไร
ร่ยมกิจกรรมรข้าค่ายนักศึกษายิุาทหารในุ่าเทย่ผ่านมาปเานยิุาการขอขอบค ณคณธครูทย่ให้คยามร่ยมมือในการ
รรับรนื้อหายิุาส าหรับสอบกลาเภาคปรพ่ือให้รหมาธสมกับนักรรยยนท กคนปทั้เนย้ปในรีต่อไรเานยิุาการอาจจธจัด
สอบกลาเภาคก่อนถึเก าหนดการรข้าค่ายปรพ่ือให้รกิดรรธรยุน์ต่อนักรรยยนแลธไม่กรธทบต่อการจัดการรรยยนการ
สอนขอเครูท กท่าน 

- การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 จากรดิมคือยันทย่ป25 – 26 กรกฎาคมป2561 ได้รลื่อน
ขึ้นมารร็นยันทย่ป24ป–ป25ปกรกฎาคมป2561 แทนปรนื่อเจากในยันทย่ป26 กรกฎาคมปทาเรรเรรยยนจธจัดพิธยถยาย
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พรธพรุัยมเคลแลธลเนามถยายพรธพรุัยมเคลรนื่อเในรอกาสยันรฉลิมพรธุนมพรรษาสมรด็จพรธรจ้าอยู่หัยมหา
ยุิราลเกรณปบดินทรรทพยยราเกูร 
 - การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากการ
รรธุ มคณธกรรมการยิุาการทย่ผ่านมาปกล ่มสารธได้รสนอแนยทาเในการพัฒนารพ่ือยกรธดับผลสัมฤทธิ์ทาเการ
รรยยนขอเนักรรยยนปซึ่เมยหลายยิธยการทย่น่าสนใจปรุ่นปการสอดแทรกข้อสอบไรในกรธบยนการรรยยนการสอนรพ่ือให้
นักรรยยนได้ฝึกท าข้อสอบไรในตัยปหรือการจัดกิจกรรมรพ่ือพัฒนาทักษธต่าเๆปทั้เนย้ปเานยิุาการได้มอบหมายให้แต่
ลธกล ่มสารธด ารนินการแลธสร รรพ่ือแจ้เในการรรธุ มคณธกรรมการยิุาการอึกครั้เในยันทย่ป17 สิเหาคมป2561 
ในส่ยนขอเการแข่เขันทักษธยิุาการเานศิลรหัตถกรรมนักรรยยนปครั้เทย่ป68 รีการศึกษาป2561 รธดับจัเหยัด
ล าพูนปยันทย่ป17 กันยายนป2561เานยิุาการได้มอบหมายให้กล ่มสารธยาเแผนย่าจธส่เนักรรยยนรข้าร่ยมแข่เขัน
รายการใดบ้าเปรดยให้ข้อรสนอแนธทาเกล ่มสารธอาจมยการจัดแข่เขันภายในรพ่ือให้นักรรยยนท กคนได้แสดเ
ศักยภาพปก่อนทย่จธคัดตัยนักรรยยนทย่มยคยามสามารถรข้าร่ยมแข่เขันในล าดับต่อไรปรดยอาจใุ้คาบกิจกรรมลดรยลา
รรยยนรพ่ิมรยลารู้ในการจัดแข่เขันได้ 
 - การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ยันทย่ป4ป–ป5ปสิเหาคมป2561ปรรเรรยยนส่เลูกรสือป1ปหมู่ปแลธผู้ก ากับป2ป
นายปรข้าร่ยมกิจกรรมปรดยได้รรธสานเานร่ยมกับเานลูกรสือรรยยบร้อยแล้ย 
 - การปรับหลักสูตร รนื่อเจากมยข่ายการรข้ารยย่ยมรรเรรยยนในจัเหยัดล าราเปแล้ยพบย่าหน่ยยการรรยยนรู้ทย่ใุ้
จัดการรรยยนการสอนยัเไม่ได้รรับตามหลักสูตรใหม่ปเานยิุาการจึเขอฝากครูผู้สอนในรายยิุาทย่ต้อเร รับตาม
หลักสูตรใหม่ปตรยจสอบแลธรรับแผนตามคยามรหมาธสมปรยมไรถึเการจัดกิจกรรมต่าเๆปทย่สอดคล้อเกับยันส าคัญป
ทาเกล ่มสารธสามารถจัดกิจกรรมส่เรสริมทักษธยิุาการให้นักรรยยนรข้าร่ยมได้ 
 - งานทะเบียน ด้ยยรด็กหญิเณัฐฐิดาปสิทธิยเศ์ปม.2/2ปมยคยามรรธสเค์จธขอย้ายรรเรรยยนปขอคยามร่ยมมือ
ครูผู้สอนแต่ลธยิุารยบรยมแลธบันทึกคธแนนรพ่ือส่เต่อปรดยเานยิุาการจธด ารนินการรก็บข้อมูลุ่ยเหลัเสอบ
กลาเภาค 
 - พิธีถวายพระพรฯ และแห่เทียนเข้าพรรษาปในยันทย่ป26 กรกฎาคมป2561 รรเรรยยนจธจัดพิธยถยายพรธ
พรุัยมเคลแลธลเนามถยายพรธพรุัยมเคลรนื่อเในรอกาสยันรฉลิมพรธุนมพรรษาสมรด็จพรธรจ้าอยู่หัยมหายุิรา
ลเกรณปบดินทรรทพยยราเกูรปรดยในุ่ยเรุ้าจธรร็นการตักบาตรพรธสเฆ์ป9ปรูรปคณธครูแต่เกายด้ยยุ ดรกติขาย
แลธุ ดส ภาพปจากนั้นจธรร็นการด ารนินพิธยตามก าหนดการปนักรรยยนรรยยนตามรกติหลัเรสร็จสิ้นพิธยการปแลธในรยลาป
14.00 น.ปนัดหมายคณธครูแลธนักรรยยนบริรยณหอรรธุ มรฉลิมพรธรกยยรติฯปรพ่ือรดินทาเไรถยายรทยยนพรรษาปณป
ยัดทาศาลาปคณธครูแลธบ คลากรแต่เกายด้ยยรสื้อสยรหลือเปภายหลัเรสร็จสิ้นการถยายรทยยนแล้ยปนักรรยยนจธร่ยมท า
กิจกรรมจิตอาสาปนักรรยยนม.รลายปพัฒนายัดทาศาลาปนักรรยยนม.ต้นปรก็บขยธข้าเทาเรธหย่าเทาเรดินกลับรรเรรยยนป
นักรรยยนจธมาร่ยมกันอยกครั้เทย่หอรรธุ มรยลาป16.00ปน.ปรพ่ือรับแบบบันทึกการท ายัตรปในส่ยนขอเการรข้าร่ยม
กิจกรรมกับทาเอ ารภอปยันทย่ป28 กรกฎาคมป2561 คณธครูแต่เกายด้ยยุ ดรกติขายแลธุ ดส ภาพปในรีนย้พิธยจธถูก
จัดขึ้นบริรยณหอรรธุ มรฉลิมพรธรกยยรติฯปรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปในุ่ยเรุ้าจธรร็นการรข้าร่ยมพิธยปแลธรมื่อรสร็จ
สิ้นพิธยแล้ยปจธรร็นกิจกรรมจิตอาสาปรดยมยนักรรยยนรข้าร่ยมด้ยยปภาคกลาเคืนจธมยการจ ดรทยยนุัยถยายพรธพรป
ส าหรับก าหนดการรดยลธรอยยดจธแจ้เให้คณธครูทราบอยกครั้เป 

3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอให้คณธครูส ารยจยันหมดอาย ขอเใบอน ญาตรรธกอบ

ยิุาุยพปทั้เนย้ปสามารถแจ้เเานบ คคลรพื่อด ารนินการต่ออาย ใบอน ญาตรรธกอบยิุาุยพได้ 
 - ข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เานบ คคลได้รยบรยมข้อมูลการขอพรธราุทาน
รครื่อเราุอิสริยาภรณ์ขอเคณธครูท กท่านไย้ปรมื่อถึเรยลาตามทย่ก าหนดปเานบ คคลก็จธด ารนินการขอรับ
พรธราุทานฯปให้แก่คณธครู 
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 - ข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ ในส่ยนขอเข้อมูลการรลื่อนยิทยฐานธปคณธครูสามารถดูรายลธรอยยดได้ทย่เาน
บ คคลปแลธรตรยยมขอรลื่อนตามยารธ 
 - รายงานการเข้ารับการอบรมโรงเรียนสุจริต จากการรข้ารับการอบรมตามรครเการรรเรรยยนส จริตป
คณธท าเานอยู่รธหย่าเการศึกษาข้อมูลปรดยอาจจัดรรธุ มคณธด ารนินเานรพื่อยาเแผนการด ารนินเานต่อไร 
 - กิจกรรม “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประจ าปี 2561”และโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข เาน
บ คคลรรธุาสัมพันธ์การคัดรลือกป10,000 ค ร ุนปคนค ณธรรมปรรธจ ารีป2561 รดยจัดคัดรลือกครูในรรเรรยยนทย่มย
ผลเานด้านค ณธรรมปแลธการคัดรลือกบ คลากรตามรครเการปครูดยไม่มยอบายม ขปหากคณธครูท่านใดสนใจปสามารถ
สอบถามรายลธรอยยดรพิม่รติมได้ทย่เานบ คคล 
 - การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) สืบรนื่อเจากรขตพ้ืนทย่ฯปได้ก าหนดให้รรเรรยยนส่เ
ส ารนารอกสารปID Plan ขอเคณธครูทย่รกย่ยยข้อเกับการอบรมตามรครเการคูรอเครูปซึ่เคณธครูส่ยนใหญ่อาจจธ
จัดท ายัเไม่แล้ยรสร็จปทั้เนย้ปเานบ คคลจธส่เตัยอย่าเการจัดท าปID Planปลเในไลน์กล ่มรรเรรยยนปรพ่ือให้คณธครูศึกษา
แลธรรับแก้ตามคยามรหมาธสม 
 - การจัดท า L0gbook เานบ คคลได้ส่เลิเค์รอกสารไรยัเกล ่มไลน์รรเรรยยนปซึ่เในปLogbookปจธรร็น
รายเานการรฏิบัติเานขอเครูปข้อมูลส่ยนตัยปุั่ยรมเการสอนปแลธรายลธรอยยดต่าเๆปซึ่เรกย่ยยพันกับการขอรลื่อน
ยิทยฐานธแบบใหม่ปขอให้คณธครูศึกษาแลธกรอกข้อมูลปLogbookปขอเตนรอเไดท้ันทย 
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการจากเขตพื้นที่ฯ ตามทย่คณธครูท กท่านได้รข้าร่ยม
อบรมตามรครเการคูรอเครูปทาเรขตพ้ืนทย่ฯปได้แต่เตั้เคณธกรรมการติดตามรรธรมินผลรครเการปซึ่เการอบรมการ
สร้าเห้อเรรยยนป4.0ปด้ยยรทครนรลยยอย่าเเ่ายปกรรมการรรธรมินผลได้แก่ปครูุนาภานิษฐ์ปจิตรจเปการอบรม
รครื่อเมือยินิจฉัยแลธรข้าใจรด็กปGen Z กรรมการรรธรมินผลได้แก่ปครูศิริธรปรรยยบสันรทยยธปเานบ คคลจธแจกแบบ
รรธรมินให้แก่คณธกรรมการรพื่อด ารนินการรรธรมินผลผู้รข้าร่ยมอบรมในล าดับต่อไร 
ปป 3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- ชี้แจงรายละเอียดการอบรมคูปองครู ตามทย่คณธครูหลายท่านได้ขอยืมรเินจากรขตพ้ืนทย่ฯปรพ่ือใุ้ในการ
รดินทาเไรอบรมตามรครเการพัฒนาครูรูรแบบครบยเจรหรืออบรมคูรอเครูนั้นปเานการรเินได้จัดท ารอกสารุย้แจเ
รายลธรอยยดการยืมรเินแลธค่าใุ้จ่ายต่าเๆปรพ่ือให้ทย่รรธุ มรับทราบปทั้เนย้ปจธมยครูบาเท่านทย่ต้อเคืนรเินปรนื่อเจาก
การค านยณเบรรธมาณตามจริเไม่สอดคล้อเกับยอดรเินทย่ยืมไรปแลธคณธครูทย่อบรมรรยยบร้อยแล้ยปต้อเกลับมา
จัดท ารอกสารรพื่อล้าเใบยืมภายในป15 ยันปส าหรับรายลธรอยยดต่าเๆปสามารถสอบถามรพ่ิมรติมได้ทย่เานการรเิน 

- การยืมเงินเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่ยนขอเการยืมรเินรรเรรยยนรพ่ือใุ้ในการจัดซื้อจัดจ้าเปขณธนย้
ยัเมยยอดรเินทย่ไม่ได้รับใบรสร็จอยู่รร็นจ านยนมากปหากคณธครูได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าเตามรครเการหรือเานต่าเๆป
รรยยบร้อยแล้ยปเานการรเินขอคยามร่ยมมือให้คณธครูน าใบรสร็จมาล้าเหนย้ใบยืมปรพ่ือให้การด ารนินเานรร็นไรตาม
รธรบยยบอย่าเถูกต้อเแลธรรยยบร้อยก่อนสิ้นรีเบรรธมาณปส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าเปสามารถด ารนินการได้ตามรกติป
ทั้เนย้ปคณธครูคยรด ารนินการให้แล้ยรสร็จภายในรดือนสิเหาคมปรนื่อเจากเานการรเินจธต้อเใุ้รยลาในการรคลยยร์
รอกสารแลธจัดท าสร รรพื่อริดรีเบรรธมาณในรดือนกันยายน 
 3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 - การบันทึกสมุดคู่มือนักเรียน ขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษารรยยกรก็บแลธรยบรยมสม ดคู่มือนักรรยยนปรพ่ือ
ใุ้บันทึกกิจกรรมในคาบจริยธรรมครั้เต่อไรปทั้เนย้ปสม ดคู่มมือนักรรยยนจธถูกใุ้รร็นส่ยนหนึ่เในการรับการนิรทศจาก
กล ่มคณธกรรมการนิรทศรรเรรยยนทย่ก าลัเจธมาถึเนย้ 
 - การด าเนินการด้านความปลอดภัยปขอให้คณธครูรฝ้ารธยัเการใุ้อ รกรณ์ต่าเๆปรยมถึเด้านอาคาร
สถานทย่ปหากบริรยณใดมยคยามรสย่ยเทย่จธรกิดอันตรายสามารถแจ้เเานบริหารทั่ยไรได้ป 
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 - การซักซ้อมเหตุภัยพิบัติ รรเรรยยนจธมยการซักซ้อมรตรยยมคยามรลอดภัยต่าเๆปหากรกิดรหต ภัยพิบัติขึ้นป
รุ่นปแผ่นดินไหยปหรือไฟไหม้ปรดยจธซักซ้อมรหมือนรหต การณ์จริเในุ่ยเหลัเสอบกลาเภาคปเานอาคารสถานทย่จธ
จัดท าร้ายจ ดรยมพลปแลธติดตามอาคารรพ่ือให้รห็นุัดปในการซักซ้อมนย้ปจธมยการให้คยามรู้ก่อนปรพื่อให้นักรรยยนแลธ
คณธครูรู้แนยทาเการรฏิบัติตนทย่ถูกต้อเหากรกิดรหต ภัยพิบัติดัเกล่าย 
 - การด าเนินงานเขตสะอาด / Zero wasteปยัเคเด ารนินการอย่าเต่อรนื่อเท กยันอัเคารคาบป8 – 9ป
นักรรยยนให้คยามร่ยมมือรร็นอย่าเดยปบริรยณภายในรรเรรยยนสธอาดมากขึ้นปในุ่ยเนย้จธมยการพ่นยาฆ่าหญ้าในบาเ
พ้ืนทย่ทย่หญ้าขึ้นสูเปหากครูสัเรกตรห็นย่าหญ้ามยสยน้ าตาลแลธรหย่ยยปให้รธมัดรธยัเรร็นพิรศษแลธห้ามไม่ให้นักรรยยน
ถอนหญ้าบริรยณนั้นปรยมถึเให้สัเรกตสัตย์มยพิษต่าเๆปรุ่นปผึ้เปหรือต่อปซึ่เอาจรกิดอันตรายต่อนักรรยยนได้ 
 - การประดับธงชาติ ด ารนินการตามรธรบยยบส านักนายกรัฐมนตรยปซึ่เในตอนนย้ได้ก าหนดสยธเุาติรฉดสย
ใหม่ปรรเรรยยนอาจจธต้อเรรับรรลย่ยนรพื่อให้ถูกต้อเตามรธรบยยบ 
 - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายเานสร รการรยย่ยมบ้านขอเครูทย่รรึกษาให้ทย่รรธุ มรับทราบปซึ่เใน
ภาพรยมปนักรรยยนส่ยนใหญ่อยู่ในสภาพครอบครัยรกติปอาจมยนักรรยยนบาเส่ยนทย่มยคยามยากล าบากแลธมยภายธรสย่ยเ
จากสภาพการอยู่อาศัยปซึ่เจธต้อเขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาดูแลอย่าเใกลุ้ิดปในส่ยนขอเพฤติกรรมแลธอารมณ์
ขอเนักรรยยนปพบย่าปนักรรยยนส่ยนใหญ่อยู่ในรกณฑ์รกติปยัเคเมยนักรรยยนกล ่มรสย่ยเแลธมยรัญหาอยู่บ้าเปในอนาคตอาจ
มยการร่ยมมือรธหย่าเเานรธบบดูแลุ่ยยรหลือนักรรยยนแลธครูทย่รรึกษาในการจัดกิจกรรมรพ่ือุ่ยยรหลือนักรรยยน
กล ่มนย้ปซึ่เคยรได้รับคยามรักแลธคยามรข้าใจในการดูแลมากรร็นพิรศษ 
 - งานอนามัยปการตรยจส ขภาพครูแลธบ คลากรในรีนย้ยัเไม่ได้ก าหนดยันปทั้เนย้ปต้อเรอการรรธสานจาก
ทาเรรเพยาบาลอยกครั้เปหากทราบก าหนดการแล้ยจธแจ้เให้คณธครูแลธบ คลากรท กท่านทราบในล าดับต่อไรป
นอกจากนย้ปเานอนามัยก าหนดจัดกิจกรรมปส ขภาพดยด้ยยยิถยรยคธปจธมยนักรรยยนรข้าร่ยมกิจกรรมจ านยนป60ปคนป
คลธห้อเปมยครูรรธมูลรร็นยิทยากรปทั้เนย้ปได้รับเบรรธมาณสนับสน นกิจกรรมจากรทศบาลต าบลทาสบรส้าจ านยนป
10,000 บาท 
 3.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี  2561ปเานแผนเานฯปก าหนดส่เต้นรดือน
กันยายนปทั้เนย้ปหากรครเการหรือเานใดด ารนินการรรยยบร้อยแล้ยปสามารถสร รรายเานผลส่เก่อนได้รดยไม่ต้อเรอให้
ถึเก าหนด 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ก าหนดการยันศ กร์ทย่ป28 กันยายนป
2561 ณปห้อเรสตทัศนศึกษาปซึ่เอาจจธให้นักรรยยนหย ดรรยยนป1 ยันรปรพ่ือรตรยยมตัยสอบรลายภาคปในการรรธุ ม
ครั้เนย้ปคณธครูจธได้พิจารณาถึเย ทธศาสตร์ุาติปตัยบ่เุย้ปแลธมาตรฐานปให้สอดคล้อเกับรครเการ/เานตาม
แผนรฏิบัติการปขอให้คณธครูรตรยยมคอมพิยรตอร์พกพามาด้ยยรพ่ือคยามสธดยกในการท าเานปจธมยการรรับ
รครเการแลธจัดสรรเบรรธมาณปเานแผนเานฯปจธรตรยยมร่าเรอกสารต่าเๆปให้รพ่ือใุ้รร็นตัยอย่าเในการท าเาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 4.1 การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เานค ณธรรมจริยธรรมุย้แจเก าหนดการรข้าค่ายยันทย่ป9 – 10 
สิเหาคมป2561 รดยนักรรยยนท กรธดับุั้นรข้าร่ยมกิจกรรมปณปรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปเบรรธมาณสนับสน นจาก
รทศบาลต าบลทาสบรส้าปแลธรทศบาลต าบลทารลาด กปนักรรยยนพักค้าเคืนป1 คืนปรดยนักรรยยนุายพักบนอาคาร
รรยยนป1 แลธนักรรยยนหญิเพักบนอาคารรรยยนป2 ในส่ยนขอเข้อตกลเภายในค่ายปพรธอาจารย์ยิทยากรฝากก าุับ
ไม่ให้ครูด นักรรยยนปทาเทยมยิทยากรจธรร็นผู้ดูแลนักรรยยนตลอดรธยธรยลาการรข้าค่ายปแลธเดใุ้รทรศัพท์มือถือปรดย
อาจให้นักรรยยนฝากไย้ทย่ค ณครูปในส่ยนขอเอาหารถยายรพลปจธรยยยนหนัเสือสอบถามคณธครูแลธบ คลากรหากท่าน
ใดมยคยามรรธสเค์จธร่ยมถยายรพลสามารถแจ้เแลธบริจาครเินได้ปอาหารนักรรยยนแลธคณธครูจธจ้าเรหมาแม่ค้า
ตลอดรธยธรยลาการรข้าค่ายปในส่ยนขอเค าสั่เคณธกรรมการด ารนินเานปทย่รรธุ มได้พิจารณาแลธรรับแก้ค าสั่เ
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ร่ยมกันปในส่ยนขอเการอยู่รยรกลาเคืนปจธรร็นการจัดให้คณธครูนอนร่ยมกับนักรรยยนแทนปรพ่ือคยามรลอดภัยแลธ
ร้อเกันรหต อันไม่พึเรรธสเค์ทย่อาจรกิดขึ้นได้ 
 มติที่ประชุมปรห็นุอบกับการจัดกิจกรรมปทั้เนย้ปรสนอให้เานค ณธรรมจริยธรรมรรับแก้ค าสั่เในส่ยนขอเ
การอยู่รยรกลาเคืนให้รร็นการแบ่เครูนอนร่ยมกับนักรรยยนตามคยามรหมาธสมป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  - การบริการตรวจสภาพรถ ครูนัดดาได้รับการรรธสานจากบริษัทรตรยต้าปนครพิเค์ปซึ่เจธรดินทาเมา
ให้บริการตรยจรุ็คสภาพรถฟรยปในยันพฤหัสบดยทย่ป26 กรกฎาคมป2561 บริรยณสนามตธกร้อข้าเหอรรธุ มรฉลิม
พรธรกยยรติฯปคณธครูท่านใดสนใจทย่จธตรยจสภาพรถสามารถน ารถยนต์มาใุ้บริการได้ปรดยไม่จ ากัดยย่ห้อรถยนต์ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.ป  
 
  

         ผู้บันทึกรายเานการรรธุ ม 
ปปปปปปปป(นาเสายศิริธรปรรยยบสันรทยยธ) 
ปปปปปหัยหน้าเานธ รการแลธสารบรรณ 

ปปปปปปปป      ป 
 

ผู้รับรอเรายเานการรรธุ ม 
ปปปปปปปปปปปป(นาเส จิลาปคติศิริก ญุร)ปปปปปปปป 

ปปปปปปหัยหน้ากล ่มบริหารเานบ คคล/รอเผู้อ านยยการรรเรรยยนป 
 
ปปปปปปปปปปปปปป 

ผู้รับรอเรายเานการรรธุ ม 
ปปปปปปปปปปปปปปป(นายกัมพลปปธิติกร)ปปปปปปปป 

ปปปปปปปปปปปปปปปปผู้อ านยยการรรเรรยยนแม่ทายิทยาคม 
  


