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รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลาพูน
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นายณัฐพเศ์
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รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นาเดยเแก้ยปปปปปปปป
รทพสยรรณปป

ไรราุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
นายกัมพลปธิติกรปผู้อานยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุมกล่ายรริดการรรธุมแลธดารนินการรรธุม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมพิจารณางบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 รรธธานการรรธุม
แจ้เรรธมาณการเบรรธมาณปรีเบรรธมาณป2562ปให้ทย่รรธุมรับทราบปรยมถึเหนย้สินค้าเจ่ายขอเรรเรรยยนปซึ่เ
รมื่อหักลบกันแล้ยจธรหลือเบรรธมาณสาหรับดารนินการตามแผนรฏิบัติการขอเรรเรรยยนอยู่ส่ยนหนึ่เปทั้เนย้ปใน
รายลธรอยยดรพิ่มรติมจธนารข้าการรรธุมแผนเานฯปในยันทย่ป5ปตลาคมป2561ปอยกครั้เปรพื่อหารือแลธพิจารณาใน
ลาดับต่อไร
1.2 การระดมทรัพยากร จากการหารือร่ยมกับปดร.ศิคริษฐ์ปคณุมภูปทย่รรึกษาคณธกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปรรเรรยยนได้แนยทาเในการรธดมทรั พยากรรดยการจัดเานทอดกฐินขึ้นปในยันทย่ป
18ปพฤศจิกายนป2561ปซึ่เตามรฏิทินรหราศาสตร์ถือย่ารร็นยัน ทย่รหมาธแก่การทาบญแก้รคล็ดปรายได้จากการ
ทอดกฐินส่ยนหนึ่เจธใุ้จัดซื้ออรกรณ์บริจาคให้รรเพยาบาลแม่ทาแลธรรเพักแม่ทาปนอกจากนย้ยัเมยการมอบทนแก่
นักรรยยนปจานยนป43ปทนปในส่ยนขอเรายลธรอยยดการจัดเานจธต้อเรรึกษาคณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานป
รครือข่ายผู้รกครอเปรยมถึเหารือร่ยมกับคณธครูแลธบคลากรอยกครั้เหนึ่เปจึเนารรยยนรบื้อเต้นรพื่อแจ้เให้คณธครูทก
ท่านทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
รรธธานการรรธุมให้ทย่รรธุมพิจารณารายเานการรรธุมครั้เทย่ป6/2561ปยันทย่ป10ปกันยายนป2561
ทั้เนย้ปทย่รรธุมมยมติรับรอเรายเานการรรธุมรดยไม่มยข้อแก้ไข
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ปฏิทินวิชาการ และการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 เานยิุาการทบทยนรฏิทินยิุาการปซึ่เ
จธมยการสอบรลายภาคในยันทย่ป8ป–ป9ปตลาคมป2561ปแลธนักรรยยนจธหยดมารรเรรยยนในยันทย่ป10ปทั้เนย้ปขอคยาม
ร่ยมมือคณธครูแจ้เคธแนนรก็บให้นักรรยยนทราบปรพื่อทย่นักรรยย นจธได้ติดตามเานได้ทันก่อนริดภาครรยยนปรมื่อสอบ
รลายภาครสร็จสิ้นลเแล้ยปคณธครูตรยจข้อสอบแลธกรอกคธแนนปBookmark พร้อมส่เภายในยันทย่ป12ปตลาคมป
2561ปรรธุมรุิเรฏิบัติการการพัฒนาคณภาพการจัดการศึกษาในยันทย่ป26ปตลาคมป2561ปรรธุมผู้รกครอเ
ภาครรยยนทย่ป2/2561ปพร้อมรับผลการรรยยนปยันทย่ป28ปตลาคมป2561ปแลธนักรรยยนรริดรรยยนในยันทย่ป29ปตลาคมป
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- การสารวจวิชา/คาบสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ขณธนย้อยู่รธหย่าเการสารยจคาบสอบปเานยิุาการจธ
รยบรยมแลธจัดทาคาสั่เรฏิบัติหน้าทย่สอนภายในยันทย่ป10ปตลาคมป2561ปรพื่อทย่คณธครูจธได้มยรยลาในการรตรยยม
แผนการสอนในุ่ยเริดรทอมนย้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปยันทย่ป26ปตลาคมป2561 เานยิุาการ
ุย้แจเกาหนดการปซึ่เจธมยการนารสนอปBest Practice ขอเแต่ลธกล่มสารธการรรยยนรู้ปขอคยามร่ยมมือคณธครูทก
กล่มสารธฯปส่เรายุื่อผู้นารสนอผลเานได้ทย่ครูจฑามาศปจากนั้นจธรร็นการอบรมรุิเรฏิบัติการขอเเานต่าเๆปแลธ
ริดท้ายด้ยยการนารสนอยิดยรอกิจกรรมแลธผลเานทย่ผ่านมาขอเครูทย่รรึกษาแต่ลธห้อเปทั้เนย้ปจธมยการมอบรกยยรติ
บัตรแก่คณธครูทย่ร่ยมรร็นยิทยากรให้คยามรู้ในหัยข้อต่าเๆปด้ยยป
- การประชุ ม ผู้ ป กครองปยั น ทย่ ป28ปต ลาคมป2561 ในุ่ ยเรุ้ าจธรร็ น การพบรธผู้ บ ริ ห ารปรรธธาน
คณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปแลธรรธธานรครือข่ายผู้รกครอเปรยมถึเมยการมอบทนการศึกษาปการมอบ
รกยยรติบัตรแก่นักรรยยนปแลธการมอบรกยยรติบัตรแก่ครูทย่มยผลการรฏิบัติเานดยรยย่ยมปเานยิุาการจธนับจานยนผู้รข้า
รับรกยยรติบัตรปหากมยจานยนมากอาจจธต้อเจัดกล่มหรือใุ้ยิธยการจัดบอร์ดรุย์รูรนักรรยยนแทนปรพื่อรร็นการจัดสรร
รยลาไม่ให้ยายนานจนรกินไรปจากนั้นผู้รกครอเจธได้พบกับครูทย่รรึกษาตามห้อเรรยยนปรพื่อรับผลการรรยยนขอเภาค
รรยยนทย่ป1/2561ปแลธพูดคยถึเแนยทาเในการดูแลนักรรยยนร่ยมกันต่อไรปในส่ยนนย้ปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษา
นารสนอผลเานหรือกิจกรรมต่าเๆปตลอดภาครรยยนทย่ ป1ปทย่ผ่านมาให้ผู้ร กครอเรับุมปรดยอาจจัดทารร็ นยิดยรอ
นารสนอรพื่อให้มยคยามน่าสนใจมากขึ้น
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การสอนเสริมพิเศษ (ติว) ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่ 2/2561 เานยิุาการ
ได้นารสนอผลการทดสอบรธดับุาติปหรือปO-NET ขอเนักรรยยนรธดับุั้นปม.3ปแลธม.6ปให้ทย่รรธุมรับทราบปซึ่เผล
คธแนนส่ยนใหญ่ ยัเอยู่ ในรธดับ ทย่ต้ อเรรับ รรเปการรับ ทราบผลคธแนนจธุ่ยยรร็น แรเจูเ ใจให้ ครูพั ฒ นาแนย
ทาเการสอนรพื่อผลสัมฤทธิ์ทย่ดยขึ้นปเานยิุาการจธนาผลการทดสอบนย้แจ้เให้นักรรยยนทราบรุ่นรดยยยกันปรพื่อให้
นักรรยยนรกิดแรเจูเใจในการรรยยนมากขึ้นปสาหรับรฏิทินการสอนรสริมปจธรริ่มดารนินการในุ่ยเภาครรยยนทย่ป2ปหากมย
รอกาสนักรรยยนจธได้รรยยนรสริมร่ยมกับรรเรรยยนในสหยิทยารขตปคณธครูอาจจธได้รับผลกรธทบในรรื่อเขอเรยลา
รรยยนปจึเขอให้คณธครูยาเแผนการสอนรผื่อในส่ยนขอเการสอนรสริมด้ยยป
- การนิเทศออนไลน์ ปรนื่อเจากรร็นนรยบายจากรขตพื้นทย่ฯปในการขอคยามร่ยมมือ การใุ้รธบบนิรทศ
ออนไลน์รพื่อนิรทศการจัดการศึกษาปเานยิุาการได้นารสนอยิธยการรข้ารธบบให้ทย่รรธุมรับทราบรพื่อรฏิบัติใน
ลาดับต่อไร
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คณธครูสามารถรับแบบฟอร์มสรรผลการจัดกิจกรรมได้ทย่ครูจฑามาศป
แลธขอให้คณธครูรตรยยมคยามพร้อมสาหรับการจัดกิจกรรมในภาครรยยนทย่ป 2 ซึ่เคยรสอดคล้อเกับหลักสูตรการมย
เานทาตามทย่ได้หารือร่ยมกันไย้ในการรรธุมครั้เก่อน
- การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทา ในยันทย่ป3ปตลาคมป2561ปจธมยการนิรทศติดตาม
การจัดการรรยยนรู้รพื่อส่เรสริมการมยเานทาปรดยรขตพื้นทย่ฯปเานแนธแนยได้จัดรตรยยมข้อมูลไย้บ้าเแล้ยปสาหรับการ
ดารนินเานอย่าเลธรอยยดปเานแนธแนยจธุย้แจเอยกครั้เ ในยันทย่ ป26ปตลาคมป2561ปในการรรธุมร่ยมกับกล่ม
บริหารเานยิุาการป
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ในุ่ยเริดภาครรยยนปครูรยรรฏิบัติหน้าทย่ตามรกติปหากมยข่ายสารแจ้เให้ทราบ
แลธไม่รร่เด่ยนปเานบคคลจธแจ้เให้ทราบผ่านกล่มไลน์ขอเรรเรรยยนปรนื่อเจากรร็นุ่อเทาเการติดต่อทย่สธดยกแลธ
รยดรร็ย
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- การประกาศรับสมัครงาน ตาแหน่ง แม่บ้าน รนื่อเจากแม่บ้านขอเรรเรรยยนได้ลาออกไรปทาให้ตาแหน่เ
แม่บ้านยัเย่าเอยู่ปรรเรรยยนจธรรธกาศรับสมัครแม่บ้านใหม่ในุ่ยเรดือนตลาคมปขอคณธครูุ่ยยรรธุาสัมพันธ์ผู้ทย่
สนใจปสามารถติดตามข่ายสารการรับสมัครได้ทย่รย็บไซต์ขอเรรเรรยยน
- การดาเนินงานโรงเรียนสุจริต ขณธนย้อยู่รธหย่าเการดารนินเานคยบคู่ไรกับการศึกษาลักษณธเานปหาก
มยรรื่อเต้อเุย้แจเปจธขอใุ้รยลาในยันรรธุมรุิเรฏิบัติการการพัฒนาคณภาพการจัดการศึกษาทย่จธถึเนย้ร่ยมด้ยย
- การมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม เานบคคลจธจัดรตรยยมรกยยรติบัตรแก่คณธ
ครูป10ปท่านปทย่มยผลการรฏิบัติเานดยรยย่ยมปรพื่อมอบในยันรรธุมผู้รกครอเทย่จธถึเนย้ปแลธจธแจ้เรายุื่อให้คณธครู
ทราบล่ยเหน้าก่อนยันรับมอบ
3.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- งานอาคารสถานที่ ขอให้คณธครูสารยจรต๊ธปรก้าอย้ปรยมถึเรธบบไฟฟ้า ต่าเๆปทยุ่ารดปพร้อมแจ้เให้กล่ม
บริหารเานทั่ยไรทราบปรพื่อทย่จธได้ทาการซ่อมแซมในุ่ยเริดภาครรยยนนย้
- งานระบบดูแลช่ วยเหลือนั กเรียน ในการรรธุมผู้รกครอเภาครรยยนทย่ ป2/2561ปนย้ ปนอกจากการ
นารสนอผลเานหรือภาพกิจกรรมในภาครรยยนทย่ผ่านมาแล้ยปเานรธบบดูแลฯปขอฝากครูทย่ร รึกษาหารือร่ยมกับ
ผู้รกครอเรกย่ยยกับรัญหารรื่อเุู้สายปแนยทาเในการร้อเกันไม่ให้รกิดรัญหาปรยมถึเมาตรการในการดูแลุ่ยยรหลือ
นักรรยยนหากรกิดรัญหารดยไม่คาดคิดขึ้นปซึ่เเานรธบบดูแลฯปได้ยาเมาตรการรกย่ยยกับรัญหานย้อยู่ป2ปข้อปคือป1)ปการ
ให้คยามรู้ปแลธหารือร่ยมกันรธหย่าเครูทย่รรึกษาแลธผู้รกครอเในยันรรธุมผู้รกครอเปรยมถึเมยการบันทึกลเใน
แบบบันทึกปแลธป2)ปการให้คารรึกษานักรรยยนรายบคคลรดยครูทย่รรึกษาปในุ่ยเต้นภาครรยยนทย่ป2ปมยการบันทึกแลธ
ติดตามผลการให้คารรึกษารร็นรธยธปหากสิ้นสดภาครรยยนทย่ป2ปแล้ยไม่รรากฏนักรรยยนทย่มยรัญหารรื่อเุู้สายหรือการ
ตั้เครรภ์ปแสดเย่ามาตรการดัเกล่ายอาจใุ้ได้จริเสาหรับการร้อเกันรัญหานย้
3.4 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562ปยันทย่ป5ปตลาคมป2561ปเาน
แผนเานฯปไดุ้ย้แจเกาหนดการในยันรรธุ มปซึ่เุ่ยเรุ้าจธรร็นการพิจารณาจัดสรรเบรรธมาณสาหรับรครเการ
ต่าเๆปรีเบรรธมาณป2562ปแลธุ่ยเบ่ายจธรร็นการพูดคยรกย่ยยกับเานรรธกันคณภาพการศึกษาป
- การกรอกข้ อ มู ล บุ ค ลากรลงระบบสารสนเทศปตามทย่ รขตพื้ น ทย่ ฯ ปได้ แ จ้ เ ให้ รรเรรย ย นกรอกข้ อ มู ล
สารสนรทศลเรธบบผ่านรย็บไซต์ป https://sesa.obec.go.th/ ไรนั้นปในส่ยนขอเข้อมูลบคลากรปจารร็นจธต้อเให้
คณธครูแลธบคลากรทกท่ านกรอกด้ยยตนรอเปจึเขอให้คณธครูรข้ารธบบแลธกรอกข้อมูลขอเตนรอเลเรธบบ
ภายในยันทย่ป30ปกันยายนป2561ปสาหรับยิธยการสามารถสอบถามได้ทย่เานสารสนรทศหรือเานปICT
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา เานกิจกรรมพัฒนาผู้รรยยนขอให้ทย่รรธุมพิจารณาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาป
รนื่อเจากในรี การศึกษาทย่แล้ยปรร็น การจัดกิจกรรมรดยให้แต่ลธกล่ มสารธการรรยยนรู้ รับผิดุอบนั กรรยยนแต่ลธ
รธดับ ุั้นปทย่ร รธุ มได้หารือแลธมยมติให้ค รูทย่ร รึกษาแต่ลธรธดับ ุั้นรร็ นผู้รับผิดุอบจัด กิจกรรมในรีการศึกษาป
2561ปนย้ปรดยการจัดกิจกรรมจธต้อเสอดคล้อเกับการจัดการศึกษาแลธรกิดรรธรยุน์ต่อนักรรยยนปปเานกิจกรรม
พัฒนาผู้รรยยนจธดารนินการจัดทาคาสั่เแต่เตั้เแลธรุิญคณธกรรมการรรธุมรพื่อหารือร่ยมกันอยกครั้เในลาดับต่อไรป
มติที่ประชุมปทย่รรธุมหารือแลธมยมติร่ยมกันให้ครูทย่รรึกษารธดับุั้นรร็น กรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แก่นักรรยยนรดยผ่านการรรธุมแลธหารือปรพื่อให้การจัดกิจกรรมรร็นรรธรยุน์ต่อการรรยยนรู้ขอเนักรรยยน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
(ไม่มย)
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