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รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลาพูน
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นายกัมพล
ธิติกร
นาเสจิลา
คติศิริกญุร
นายรกรณ์
กันไุยสัก
นายรสน่ห์ปปปปปปปปป
ุัยยเศ์
นายอกฤษฏ์
จินดาหลยเ
นายรรธรสริฐปปปปปป
ไทยสัเคม
นายศักดิ์นรินทร์
รักอ่อน
นายอทัย
รรธรสริฐสัเข์
นาเรครือยัลย์ปปปปปป
อินทธแจ้
นาเุนาภานิษฐ์
จิตรจเ
นาเยสคนฐ์ปปปปปปปป
รร็นพนัสสัก
นาเสายรพ็ญศรย
ใจรย็น
นาเจารพรปปปปปป
หมื่นศรย
นาเนเค์นุปปปปปป
นันทพานิุ
นาเอรอนเค์
คาไทย
นาเดยเแก้ยปปปปปปปป
รทพสยรรณปป
นาเภูสิตา
จินดาหลยเ
นาเุญาดา
ภู่พิุญา
นาเศิริรัตน์
ณปรุยยเใหม่
นาเสายุนกานต์
รจิรธรรยุากล
นาเสายอณากรรณ
กันยธมย
นาเสายศิริธร
รรยยบสันรทยยธ
นาเสายสภัทรา
หเษายัน
นาเสายกรยรรณ
จินารดุ
นาเลดายัลย์
สดยินดย
นาเสายจฑามาศ
ร้อข่ยเ
นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป
ธนรรือเสยรรณ
นาเสายกันยายยร์ปปป
รสลา
นาเจิตติมา
หาญจิตร
นักศึกษาฝึกรรธสบการณ์

ผู้อานยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุม
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รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายรรธมูล
2. นาเราริดาปปปปปปปปป
3. นาเนัดดาปปปปปปปปป
4. นายณัฐพเศ์
5. นาเพนมไพร

ภูครอเแถย
ภูครอเแถย
ุ่าุอเ
สิทธิสอน
กันฑา

ลากิจ
ลาร่ยย
ไรราุการ
ลากิจ
ลาร่ยย

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
นายกัมพลปธิติกรปผู้อานยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุมกล่ายรริดการรรธุมแลธดารนินการรรธุม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รรธธานการรรธุมได้รน้นย้าถึเการจัดการรรยยนการสอนทย่
ม่เรน้นการให้คยามรู้แลธการพัฒนานักรรยยนอย่าเรต็มศักยภาพปรยมถึเการสร้าเแรเจูเใจให้นักรรยยนรกิดคยามรู้สึก
รักแลธภูมิใจในสถานบันปรพื่อุ่ยยต่อยอดให้นักรรยยนรลือกศึกษาต่อหรือรรธุาสัมพันธ์รรเรรยยนไรในทาเทย่ดย
1.2 การดูแลพฤติกรรมนักเรียนปนักรรยยนบาเส่ยนทย่มยพฤติกรรมรสย่ยเหรือพฤติกรรมก้ายร้ายปขอให้คณธ
ครูุ่ยยดูแลแลธให้คารรึกษารพื่อให้นักรรยยนรรับรรลย่ยนพฤติกรรมไรในทาเทย่ดยป อาจใุ้รทคนิคปยิธยการปหรือกิจกรรม
ต่าเๆปรข้าร่ยมปสาหรับการลเรทษไม่คยรรร็นการลเรทษทย่รกินกย่ารหต
1.3 ปัญหาด้านหนี้สินของโรงเรียนปรนื่อเจากรรเรรยยนยัเคเมยรัญหาด้านหนย้สิน ปทั้เในส่ยนขอเค่าไฟฟ้าป
ร้านค้าปแลธรเินทดรอเจ่ายปในการยาเแผนการดารนินเานรีเบรรธมาณป2562ปนั้นปจธต้อเคานึเถึเสภายธหนย้สิน
ในส่ยนนย้ร่ยมด้ยยปจึเขอนารรยยนในรบื้อเต้น
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
รรธธานการรรธุมให้ทย่รรธุมพิจารณารายเานการรรธุมครั้เทย่ป5/2561ปยันทย่ป23ปกรกฎาคมป2561
ทั้เนย้ปทย่รรธุมมยมติรับรอเรายเานการรรธุมรดยไม่มยข้อแก้ไข
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ผลการนิเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ของสหวิทยาเขตหริภุญชัย และการจัด
กิจกรรม Show and Share ตามทย่ คณธกรรมการนิ รทศมาตรฐานการรฏิ บั ติเ านปสหยิ ท ยารขตหริภ ญุัย ปได้
รดินทาเมานิรทศภายในปในยันทย่ป7ปสิเหาคมป2561ปไรนั้นปผลการนิรทศในส่ยนขอเการรฏิบัติเานด้านยิุาการรร็น
ทย่น่าพึเพอใจปในส่ยนขอเผลผลิตจากการรฏิบัติเานปรุ่นปผลคธแนนสอบต่าเๆปยัเคเต้อเพัฒนาต่อไรปแลธในการ
ร่ยมกิ จ กรรมปShow and Share ครั้ เทย่ ผ่ านมาปเานยิุ าการขอขอบค ณคณธครู ทย่ ให้ คยามร่ย มมื อ รร็ น อย่ าเดยป
รดยรฉพาธกล่มสารธการรรยยนรู้ภาษาไทยปทย่ได้รข้าร่ยมนารสนอผลเานปBest Practice ขอเรรเรรยยนจนได้รับคา
ุมรุยจากกล่มรรเรรยยนต่าเๆป
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ยันทย่ป17ปกันยายนป2561 ขณธนย้มยนักรรยยนลเุื่อ
ร่ยมแข่เขันทั้เหมดป60ปรายการปจานยนนักรรยยนร่ยมกิจกรรมป112ปคนปทาการแข่เขันทย่รรเรรยยนส่ยนบญรญรถัมภ์ป
ลาพูนปแลธรรเรรยยนจักรคาคณาทรปหากทราบสถานทย่ในการแข่เขัน แต่ลธรายการแล้ยเานยิุาการจธแจ้เให้คณธ
ครูทราบอยกครั้เปรยมถึเการจัดรถรับส่เนักรรยยนในยัน ดั เ กล่ายปในุ่ยเนย้นักรรยยนบาเส่ยนจธทาการฝึกซ้อมรพื่ อ
รตรยยมตัยแข่เขันปครูรรธจายิุาสามารถตรยจสอบกับหัยหน้าห้อเได้
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- การแนะแนวและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สาหรับนักรรยยนุั้นปม.1 คณธครูออกแนธแนย
ตามรกติ ส่ยนนักรรยยนุั้นปม.3ปนั้นปจากการสารยจพบย่ามยนักรรยยนแจ้เคยามรรธสเค์จธรรยยนต่อทย่รรเรรยยนแม่ทา
ยิทยาคมจานยนป40ปคนปซึ่เเานยิุาการจธขับรคลื่อนกิจกรรมหรือหามาตรการดารนินเานรพื่อรักษาฐานนักรรยยนใน
ส่ยนนย้ไย้ปรดยจธขอคยามร่ยมมือจากคณธครูทกท่านดารนินการร่ยมกันปรพื่อให้นักรรยยนรกิดคยามรักคยามผูกพันใน
สถาบันแลธรลือกทย่จธรรยยนต่อทย่นย่
- ปฏิทินวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปลายภาคเรียน เานยิุาการุย้แจเรฏิทินยิุาการซึ่เจธมย
กิจกรรมต่าเๆปดัเนย้
ยันทย่ป8ป–ป9ปต.ค.ป2561 สอบรลายภาคปภาครรยยนทย่ป1/2561
ยันทย่ป13ปต.ค.ป2561 กิจกรรมรนื่อเในยันคล้ายยันสยรรคตพรธบาทสมรด็จพรธรรมินทร
มหาภูมิพลอดลยรดุบรมนาถบพิตร
ยันทย่ป23ปต.ค.ป2561 กิจกรรมยันริยมหาราุ
ยันทย่ป26ปต.ค.ป2561 การรรธุมรฏิบัติการพัฒนาคณภาพการจัดการศึกษาป
ยันทย่ป28ปต.ค.ป2561 รรธุมผู้รกครอเปุั้นปม.1ป–ป6ปแจ้เผลการรรยยน/ุารธค่ารทอมป
ยันทย่ป29ปต.ค.ป2561 รริดภาครรยยนป2/2561
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2/2561ปขณธนย้อยู่รธหย่าเการดารนินเานให้หัยหน้ากล่มบริหารเาน
ต่าเๆปรยบรยมคธแนนการรฏิบัติเานปรพื่อพิจารณาการรลื่อนขั้นรเินรดือนต่อไร
- การขอและเลื่อนวิทยฐานะครูแบบใหม่ จากทย่เานบคคลได้รข้ารับฟัเการบรรยายรรื่อเปการขอแลธรลื่อน
ยิทยฐานธครูแบบใหม่นั้นปเานบคคลไดุ้ย้แจเรายลธรอยยดให้ทย่รรธุมรับทราบทั้เในส่ยนขอเรกณฑ์การรรธรมินปการ
รก็ บ ุั่ ยรมเปPLC การรก็ บ ุั่ย รมเอบรมพั ฒ นตนรอเปการนั บ ุั่ ยรมเสอนแลธุั่ ยรมเรฏิ บั ติ เ านปซึ่ เ รายลธรอย ย ด
รลยกย่อยคณธครูสามารถสอบถามได้ทย่เานบคคลป
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปขอให้คณธครูสารยจยันหมดอายใบอนญาตรรธกอบยิุาุยพ
ครูขอเตนรอเปครูท่านใดพบย่าใกล้ถึเยันหมดอายปสามารถแจ้เเานบคคลรพื่อดารนินการต่ออายได้
3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- งานการเงิน ุย้แจเการดารนินเานด้านการรเินขอเรรเรรยยนปดัเนย้
1)ปรเินอดหนนรัจจัยพื้นฐานนักรรยยนยากจนปภาครรยยนทย่ป1/2561ปได้เบรรธมาณมาป1,500ป
บาทปx 60ปคนป(รธบรายุื่อ)ป= 90,000ปบาทป
2)ปเบรรธมาณอดหนนทั่ยไรป2561
2.1ปข้อสอบกลาเป5,580ปบาทป-ปดารนินการปบ.รมรดิร์นฯ
2.2ปรธบบคอมพิยรตอร์ป+ปDLIT 48,140 บาทป–ปห้อเคณิตป121
2.3ปคณธกรรมการสถานศึกษาฯป18,300ปบาทป–ปค่ารบย้ยรรธุม
2.4ปรด็กพิการปLD 4,000ปบาทป–ปรับรร็นยัสดอรกรณ์
2.5ปรรเรรยยนคณธรรมป-ปบ.รมรดิร์นฯป4,000ปบาทป/ปศึกษาดูเานป5,500ปบาท
2.6ปPISA 995 บาทป-ปบ.รมรดิร์นฯ
2.7ปรต๊ธปรก้าอย้ป30ปุดป50,400ปบาทป–ปรขตพื้นทย่ฯปดารนินการ
2.8ปรทศบาลตาบลทาสบรส้าป70,000ปบาทปแลธรทศบาลตาบลทารลาดกป30,000ป
บาทป–ปดารนินการรข้าค่ายคณธรรมจริยธรรมปรยมป100,000ปบาทปรยมรเินยืมรรเรรยยนป17,500ปบาท
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3)ปรเินรายได้สถานศึกษาปยัเมยนักรรยยนค้าเค่ารทอมทั้เหมดป60,752ปบาทปจานยนนัก รรยยนค้าเ
จ่ายป45ปคนปทั้เนย้ปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาุ่ยยติดตามนักรรยยนทย่ยัเค้าเจ่ายปรดยเานการรเินจธแจ้เ
รายุื่อนักรรยยนให้ครูทย่รรึกษาทราบในลาดับต่อไร
4) รรเรรยยนยัเคเค้าเุารธหนย้ในส่ยนขอเค่าไฟฟ้าแลธบริษัทรมรดิร์นฯ
- การจัดซื้อจัดจ้าง คณธครูสามารถดารนินการจัดซื้อจัดจ้าเได้ปทั้เนย้ปเานการรเินจธต้อเสรรการจัดซื้อจัด
จ้าเให้รรยยบร้อยภายในยันทย่ป20ปกันยายนป2561ปก่อนสิ้นรีเบรรธมาณปคณครูท่านใดทย่ยืมรเินทดรอเจ่ายไรแล้ย
ขอให้นาใบรสร็จมาล้าเหนย้ให้รรยยบร้อยก่อนยันดัเกล่าย
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- โรงเรียนคุณธรรม เานคณธรรมจริยธรรมกล่ายขอบคณคณธครูแลธบคลากรทกท่านปสาหรับการร่ยม
ดารนินการค่ายคณธรรมจริยธรรมทย่ผ่านมาปในส่ยนขอเการดารนินเานรรเรรยยนคณธรรมนั้นปรรเรรยยนได้ดารนินการ
ไรบ้าเแล้ยปได้แก่ปการจัดอบรมนักรรยยนแกนนาห้อเลธป3ปคนปมยการทากิจกรรมร่ยมกันปรยมถึเ หาคณธรรมอัต
ลักษณ์ขอเรรเรรยยนปการสารยจคยามคิดรห็นขอเผู้บริหารปคณธครูแลธบคลากรปทั้เนย้ปรราได้คณธรรมอัตลักษณ์ขอเ
รรเรรยยนมาป3ปข้อปคือปคยามมยยินัยปคยามรับผิดุอบปแลธคยามสามัคคยปซึ่เรรเรรยยนจธต้อเขับรคลื่อนแลธพัฒนา
คณธรรมรหล่ านย้ ร่ยมกั น ปนอกจากนย้ป ยัเ มย ผู้บ ริห ารแลธคณธครูบาเส่ ยนได้ ไรศึ กษาดูเ านรรเรรยย นค ณธรรมปณป
รรเรรยยนบ้านห้ยยต้มุัยยธยเศาอรถัมภ์มาแล้ยปคณธครูสามารถรสนอคยามคิดรห็นรพื่อจัดกิจกรรมในการขับรคลื่อน
รรเรรยยนคณธรรมได้ปกิจกรรมทย่รรเรรยยนทาอยู่ขณธนย้แลธรห็นรด่นุัดคือปการรับผิดุอบรขตสธอาดปหรือปZero
wasteปซึ่เรร็นการพัฒนาคณธรรมทั้เด้านคยามมยยินัยปคยามรับผิดุอบปแลธคยามสามัคคยปสาหรับการดารนินเาน
ขั้นต่อไรปเานคณธรรมจธหารือร่ยมกับนักรรยยนย่านักรรยยนต้อเการพัฒนาคณธรรมด้านใดปแลธอาจจัดทาในรูรขอเ
รครเเานรพื่อให้การดารนินเานรร็นรูรธรรมมากขึ้น
3.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 กาหนดส่เปภายในยันทย่ป20
กันยายนป2561
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 กาหนดยันรรธุมยันศกร์ทย่ป
5ปตลาคมป2561 ณปห้อเรสตทัศนศึกษาปนักรรยยนหยดรรยยนป1ปยันปรพื่ออ่านหนัเสือสอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การประกวดโรงเรี ยนส่งเสริม สุข ภาพระดับ เพชร เานอนามัย ได้ หารือ ร่ยมกั บ ทย่ร รธุมในการ
ดารนินเานรพื่อรข้าร่ยมการรรธกยดรรเรรยยนส่เรสริมสขภาพรธดับรพุรปซึ่เมยหลักรกณฑ์แลธตัยุย้ยัดรพิ่ม ขึ้นจาก
รธดับทอเทย่รรเรรยยนได้รข้าร่ยมรรธกยดมาปทั้เนย้ปจธมยรจ้าหน้าทย่สาธารณสขรข้ามาสารยจสภาพรรเรรยยนแลธสขภาพ
ขอเนักรรยยนรพื่อดูคยามพร้อมแลธให้คาุย้แนธปทย่รรธุมได้หารือแลธมยมติรห็นุอบกับการรข้าร่ยมการรรธกยดปรดย
ไม่ได้ม่เรน้นการแข่เขันรพื่อให้ได้ราเยัลในรี แรกปแต่จธรร็นการพัฒนาแลธรรับรรเให้ตรเตามรกณฑ์ทย่กาหนดไย้
อย่าเต่อ รนื่ อเปรพื่อ ให้ นั กรรยย นมย คณภาพทย่ดย ปส่เ ผลถึเ รรเรรยยนในภาพรยมปอย กทั้ เยั เ รร็ นการรรธุาสัมพั น ธ์ให้
ผู้รกครอเแลธนักรรยยนจากทย่ต่าเๆปสนใจรข้ามารรยยนทย่รรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปหากผลการแข่เขันรร็นไรในทาเทย่ดยป
มติที่ประชุมปทย่รรธุมรห็นุอบแลธพร้อมมยส่ยนร่ยมในการขับรคลื่อนรรเรรยยนสู่การรร็นรรเรรยยนส่เรสริม
สขภาพรธดับรพุร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการมีงานทา ตามยทธศาสตร์ขอเกรธทรยเศึกษาธิการรกย่ยยกับการ
ขับรคลื่อนการศึกษารพื่อการมยเานทาปรรเรรยยนจธต้อเมยการรรับรรเหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อเกับ
นรยบายดัเกล่ายปเานหลักสูตรจึเขอหารือทย่รรธุมในส่ยนขอเการดารนินเานขอเรรเรรยยนปทย่รรธุมพิจารณาแลธมย
มติรลือกดารนินการรร็นหน่ยยฐานสมรรถนธอาุยพรธยธสั้นปแลธกิจกรรมการรรยยนรู้รร็นผู้รรธกอบการทาธรกิจ

๕

พอรพยยเปรดยขึ้นอยู่กับคยามถนัดขอเครูแต่ลธท่านปซึ่เเานหลักสูตรจธนาข้อมูลนย้ไรพัฒนาหลักสูตรรพื่อส่เรสริมการมย
เานทาปแลธจธแจ้เให้คณธครูทราบถึเรายลธรอยยดการดารนินเานในลาดับต่อไร
มติที่ประชุมปทย่รรธุมมยมติในการดารนินการรร็นหน่ยยฐานสมรรถนธอาุยพรธยธสั้นปแลธกิจกรรมการ
รรยยนรู้รร็นผู้รรธกอบการทาธรกิจพอรพยยเ รดยขึ้นอยู่กับคยามถนัดขอเครูแต่ลธท่าน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.ป

ปปปปปปปป

ผู้บันทึกรายเานการรรธุม
ปปปปปปปป(นาเสายศิริธรปรรยยบสันรทยยธ)
ปปปปปหัยหน้าเานธรการแลธสารบรรณ
ป
ผู้รับรอเรายเานการรรธุม
ปปปปปปปปปปปป(นาเสจิลาปคติศิริกญุร)ปปปปปปปป
ปปปปปปหัยหน้ากล่มบริหารเานบคคล/รอเผู้อานยยการรรเรรยยนป
ปปปปปปปปปปปปปป
ผู้รับรอเรายเานการรรธุม
ปปปปปปปปปปปปปปป(นายกัมพลปปธิติกร)ปปปปปปปป
ปปปปปปปปปปปปปปปปผู้อานยยการรรเรรยยนแม่ทายิทยาคม

