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รายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2561 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ล าพูน 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธ  ุม 
2. นาเส จิลา คติศิริก ญุร  
3. นายรกรณ์ กันไุยสัก  
4. นายรสน่ห์ปปปปปปปปป ุัยยเศ์  
5. นายอ กฤษฏ์ จินดาหลยเ  
6. นายรรธรสริฐปปปปปป ไทยสัเคม  
7. นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน  
8. นายอ ทัย รรธรสริฐสัเข ์  
9. นาเรครือยัลย์ปปปปปป อินทธแจ้  
10. นาเุนาภานิษฐ์ จิตรจเ  
11. นาเยส คนฐ์ปปปปปปปป รร็นพนัสสัก  
12. นาเสายรพ็ญศรย ใจรย็น  
13. นาเจาร พรปปปปปป หมื่นศรย  
14. นาเนเค์น ุปปปปปป นันทพานิุ  
15. นาเอรอนเค์ ค าไทย  
16. นาเดยเแก้ยปปปปปปปป รทพส ยรรณปป  
17. นาเภูสิตา จินดาหลยเ  
18. นาเุญาดา ภู่พิุญา  
19. นาเศิริรัตน์ ณปร ยุยเใหม่  
20. นาเสายุนกานต์ ร จิรธรรยุาก ล  
21. นาเสายอ ณากรรณ กันยธมย  
22. นาเสายศิริธร รรยยบสันรทยยธ  
23. นาเสายส ภัทรา หเษายัน  
24. นาเสายกรยรรณ จินารดุ  
25. นาเลดายัลย์ ส ดยินดย  
26. นาเสายจ ฑามาศ ร้อข่ยเ  
27. นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป ธนรรือเส ยรรณ  
28. นาเสายกันยายยร์ปปป รสลา  
29. นาเจิตติมา หาญจิตร  
30. นักศึกษาฝึกรรธสบการณ์  
 



๒ 

 

รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรรธมูล ภูครอเแถย ลากิจ 
2. นาเราริดาปปปปปปปปป ภูครอเแถย ลาร่ยย 
3. นาเนัดดาปปปปปปปปป ุ่ าุอเ ไรราุการ 
4. นายณัฐพเศ์ สิทธิสอน ลากิจ 
5. นาเพนมไพร กันฑา ลาร่ยย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. 
 นายกัมพลปธิติกรปผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธ  ุมกล่ายรริดการรรธ  ุมแลธด ารนินการรรธ  ุม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รรธธานการรรธ  ุมได้รน้นย้ าถึเการจัดการรรยยนการสอนทย่
ม ่เรน้นการให้คยามรู้แลธการพัฒนานักรรยยนอย่าเรต็มศักยภาพปรยมถึเการสร้าเแรเจูเใจให้นักรรยยนรกิดคยามรู้สึก
รักแลธภูมิใจในสถานบันปรพื่อุ่ยยต่อยอดให้นักรรยยนรลือกศึกษาต่อหรือรรธุาสัมพันธ์รรเรรยยนไรในทาเทย่ดย 
 1.2 การดูแลพฤติกรรมนักเรียนปนักรรยยนบาเส่ยนทย่มยพฤติกรรมรสย่ยเหรือพฤติกรรมก้ายร้ายปขอให้คณธ
ครูุ่ยยดูแลแลธให้ค ารรึกษารพื่อให้นักรรยยนรรับรรลย่ยนพฤติกรรมไรในทาเทย่ดยปอาจใุ้รทคนิคปยิธยการปหรือกิจกรรม
ต่าเๆปรข้าร่ยมปส าหรับการลเรทษไม่คยรรร็นการลเรทษทย่รกินกย่ารหต  
 1.3 ปัญหาด้านหนี้สินของโรงเรียนปรนื่อเจากรรเรรยยนยัเคเมยรัญหาด้านหนย้สินปท้ัเในส่ยนขอเค่าไฟฟ้าป
ร้านค้าปแลธรเินทดรอเจ่ายปในการยาเแผนการด ารนินเานรีเบรรธมาณป2562ปนั้นปจธต้อเค านึเถึเสภายธหนย้สิน
ในส่ยนนย้ร่ยมด้ยยปจึเขอน ารรยยนในรบ้ือเต้น 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
รรธธานการรรธ  ุมให้ทย่รรธ  ุมพิจารณารายเานการรรธ  ุมครั้เทย่ป5/2561ปยันทย่ป23ปกรกฎาคมป2561 

ท้ัเนย้ปทย่รรธ  ุมมยมติรับรอเรายเานการรรธ  ุมรดยไม่มยข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธ  ุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - ผลการนิเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ของสหวิทยาเขตหริภุญชัย และการจัด
กิจกรรม Show and Share ตามทย่คณธกรรมการนิรทศมาตรฐานการรฏิบัติเานปสหยิทยารขตหริภ ญุัยปได้
รดินทาเมานิรทศภายในปในยันทย่ป7ปสิเหาคมป2561ปไรนั้นปผลการนิรทศในส่ยนขอเการรฏิบัติเานด้านยิุาการรร็น
ทย่น่าพึเพอใจปในส่ยนขอเผลผลิตจากการรฏิบัติเานปรุ่นปผลคธแนนสอบต่าเๆปยัเคเต้อเพัฒนาต่อไรปแลธในการ
ร่ยมกิจกรรมปShow and Share ครั้เทย่ผ่านมาปเานยิุาการขอขอบค ณคณธครูทย่ให้คยามร่ยมมือรร็นอย่าเดยป
รดยรฉพาธกล ่มสารธการรรยยนรู้ภาษาไทยปทย่ได้รข้าร่ยมน ารสนอผลเานปBest Practice ขอเรรเรรยยนจนได้รับค า
ุมรุยจากกล ่มรรเรรยยนต่าเๆป 
 - การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 68 ยันทย่ป17ปกันยายนป2561 ขณธนย้มยนักรรยยนลเุ่ือ
ร่ยมแข่เขันทั้เหมดป60ปรายการปจ านยนนักรรยยนร่ยมกิจกรรมป112ปคนปท าการแข่เขันทย่รรเรรยยนส่ยนบ ญรญรถัมภ์ป
ล าพูนปแลธรรเรรยยนจักรค าคณาทรปหากทราบสถานทย่ในการแข่เขันแต่ลธรายการแล้ยเานยิุาการจธแจ้เให้คณธ
ครูทราบอยกครั้เปรยมถึเการจัดรถรับส่เนักรรยยนในยันดัเกล่ายปในุ่ยเนย้นักรรยยนบาเส่ยนจธท าการฝึกซ้อมรพื่อ
รตรยยมตัยแข่เขันปครูรรธจ ายิุาสามารถตรยจสอบกับหัยหน้าห้อเได้ 



๓ 

 

 - การแนะแนวและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักรรยยนุ้ันปม.1 คณธครูออกแนธแนย
ตามรกติ ส่ยนนักรรยยนุ้ันปม.3ปนั้นปจากการส ารยจพบย่ามยนักรรยยนแจ้เคยามรรธสเค์จธรรยยนต่อทย่รรเรรยยนแม่ทา
ยิทยาคมจ านยนป40ปคนปซึ่เเานยิุาการจธขับรคล่ือนกิจกรรมหรือหามาตรการด ารนินเานรพื่อรักษาฐานนักรรยยนใน
ส่ยนนย้ไย้ปรดยจธขอคยามร่ยมมือจากคณธครูท กท่านด ารนินการร่ยมกันปรพื่อให้นักรรยยนรกิดคยามรักคยามผูกพันใน
สถาบันแลธรลือกทย่จธรรยยนต่อทย่นย่ 
 - ปฏิทินวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปลายภาคเรียน เานยิุาการ ยุ้แจเรฏิทินยิุาการซึ่เจธมย
กิจกรรมต่าเๆปดัเนย้ 
  ยันทย่ป8ป–ป9ปต.ค.ป2561 สอบรลายภาคปภาครรยยนทย่ป1/2561 
  ยันทย่ป13ปต.ค.ป2561 กิจกรรมรนื่อเในยนัคล้ายยันสยรรคตพรธบาทสมรด็จพรธรรมินทร 

มหาภูมิพลอด ลยรดุบรมนาถบพิตร 
  ยันทย่ป23ปต.ค.ป2561 กิจกรรมยันริยมหาราุ 
  ยันทย่ป26ปต.ค.ป2561 การรรธ  ุมรฏิบัติการพัฒนาค ณภาพการจัดการศึกษาป 
  ยันทย่ป28ปต.ค.ป2561 รรธ  ุมผู้รกครอเปุ้ันปม.1ป–ป6ปแจ้เผลการรรยยน/  ุารธค่ารทอมป 

 ยันทย่ป29ปต.ค.ป2561 รริดภาครรยยนป2/2561 
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  - การเลื่อนขั้นเงินเดือน คร้ังที่ 2/2561ปขณธนย้อยู่รธหย่าเการด ารนินเานให้หัยหน้ากล ่มบริหารเาน
ต่าเๆปรยบรยมคธแนนการรฏิบัติเานปรพื่อพิจารณาการรล่ือนขั้นรเินรดือนต่อไร 
 - การขอและเลื่อนวิทยฐานะครูแบบใหม่ จากทย่เานบ คคลได้รข้ารับฟัเการบรรยายรรื่อเปการขอแลธรล่ือน
ยิทยฐานธครูแบบใหม่นั้นปเานบ คคลได้ ยุ้แจเรายลธรอยยดให้ทย่รรธ  ุมรับทราบท้ัเในส่ยนขอเรกณฑ์การรรธรมินปการ
รก็บุ่ัยรมเปPLC การรก็บุ่ัยรมเอบรมพัฒนตนรอเปการนับุ่ัยรมเสอนแลธุ่ัยรมเรฏิบัติเานปซึ่เรายลธรอยยด
รลยกย่อยคณธครูสามารถสอบถามได้ทย่เานบ คคลป 
 - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปขอให้คณธครูส ารยจยันหมดอาย ใบอน ญาตรรธกอบยิุา ยุพ
ครูขอเตนรอเปครูท่านใดพบย่าใกล้ถึเยันหมดอาย ปสามารถแจ้เเานบ คคลรพื่อด ารนินการต่ออาย ได้ 
 3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- งานการเงิน ยุ้แจเการด ารนินเานด้านการรเินขอเรรเรรยยนปดัเนย้ 
1)ปรเินอ ดหน นรัจจัยพื้นฐานนักรรยยนยากจนปภาครรยยนทย่ป1/2561ปได้เบรรธมาณมาป1,500ป

บาทปx 60ปคนป(รธบ รายุ่ือ)ป= 90,000ปบาทป 
2)ปเบรรธมาณอ ดหน นท่ัยไรป2561 
 2.1ปข้อสอบกลาเป5,580ปบาทป-ปด ารนินการปบ.รมรดิร์นฯ 
 2.2ปรธบบคอมพิยรตอร์ป+ปDLIT 48,140 บาทป–ปห้อเคณิตป121 
 2.3ปคณธกรรมการสถานศึกษาฯป18,300ปบาทป–ปค่ารบย้ยรรธ  ุม 
 2.4ปรด็กพิการปLD 4,000ปบาทป–ปรับรร็นยัสด อ รกรณ์ 
 2.5ปรรเรรยยนค ณธรรมป-ปบ.รมรดิร์นฯป4,000ปบาทป/ปศึกษาดูเานป5,500ปบาท 
 2.6ปPISA 995 บาทป-ปบ.รมรดิร์นฯ 
 2.7ปรต๊ธปรก้าอย้ป30ป  ุดป50,400ปบาทป–ปรขตพื้นทย่ฯปด ารนินการ 
 2.8ปรทศบาลต าบลทาสบรส้าป70,000ปบาทปแลธรทศบาลต าบลทารลาด กป30,000ป

บาทป–ปด ารนินการรข้าค่ายค ณธรรมจริยธรรมปรยมป100,000ปบาทปรยมรเินยืมรรเรรยยนป17,500ปบาท 



๔ 

 

3)ปรเินรายได้สถานศึกษาปยัเมยนักรรยยนค้าเค่ารทอมท้ัเหมดป60,752ปบาทปจ านยนนักรรยยนค้าเ
จ่ายป45ปคนปท้ัเนย้ปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาุ่ยยติดตามนักรรยยนทย่ยัเค้าเจ่ายปรดยเานการรเินจธแจ้เ
รายุ่ือนักรรยยนให้ครูทย่รรึกษาทราบในล าดับต่อไร 

4) รรเรรยยนยัเคเค้าเ  ุารธหนย้ในส่ยนขอเค่าไฟฟ้าแลธบริษัทรมรดิร์นฯ 
 - การจัดซ้ือจัดจ้าง คณธครูสามารถด ารนินการจัดซื้อจัดจ้าเได้ปท้ัเนย้ปเานการรเินจธต้อเสร รการจัดซื้อจัด
จ้าเให้รรยยบร้อยภายในยันทย่ป20ปกันยายนป2561ปก่อนส้ินรีเบรรธมาณปค ณครูท่านใดทย่ยืมรเินทดรอเจ่ายไรแล้ย
ขอให้น าใบรสร็จมาล้าเหนย้ให้รรยยบร้อยก่อนยันดัเกล่าย 
 3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 - โรงเรียนคุณธรรม เานค ณธรรมจริยธรรมกล่ายขอบค ณคณธครูแลธบ คลากรท กท่านปส าหรับการร่ยม
ด ารนินการค่ายค ณธรรมจริยธรรมทย่ผ่านมาปในส่ยนขอเการด ารนินเานรรเรรยยนค ณธรรมนั้นปรรเรรยยนได้ด ารนินการ
ไรบ้าเแล้ยปได้แก่ปการจัดอบรมนักรรยยนแกนน าห้อเลธป3ปคนปมยการท ากิจกรรมร่ยมกันปรยมถึเหาค ณธรรมอัต
ลักษณ์ขอเรรเรรยยนปการส ารยจคยามคิดรห็นขอเผู้บริหารปคณธครูแลธบ คลากรปท้ัเนย้ปรราได้ค ณธรรมอัตลักษณ์ขอเ
รรเรรยยนมาป3ปข้อปคือปคยามมยยินัยปคยามรับผิดุอบปแลธคยามสามัคคยปซึ่เรรเรรยยนจธต้อเขับรคล่ือนแลธพัฒนา
ค ณธรรมรหล่านย้ร่ยมกันปนอกจากนย้ปยัเมยผู้บริหารแลธคณธครูบาเส่ยนได้ไรศึกษาดูเานรรเรรยยนค ณธรรมปณป
รรเรรยยนบ้านห้ยยต้มุัยยธยเศาอ รถัมภ์มาแล้ยปคณธครูสามารถรสนอคยามคิดรห็นรพื่อจัดกิจกรรมในการขับรคล่ือน
รรเรรยยนค ณธรรมได้ปกิจกรรมทย่รรเรรยยนท าอยู่ขณธนย้แลธรห็นรด่นุัดคือปการรับผิดุอบรขตสธอาดปหรือปZero 
wasteปซึ่เรร็นการพัฒนาค ณธรรมท้ัเด้านคยามมยยินัยปคยามรับผิดุอบปแลธคยามสามัคคยปส าหรับการด ารนินเาน
ขั้นต่อไรปเานค ณธรรมจธหารือร่ยมกับนักรรยยนย่านักรรยยนต้อเการพัฒนาค ณธรรมด้านใดปแลธอาจจัดท าในรูรขอเ
รครเเานรพื่อให้การด ารนินเานรร็นรูรธรรมมากขึ้น 
 3.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดส่เปภายในยันทย่ป20 
กันยายนป2561 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ก าหนดยันรรธ  ุมยันศ กร์ทย่ป
5ปต ลาคมป2561 ณปห้อเรสตทัศนศึกษาปนักรรยยนหย ดรรยยนป1ปยันปรพื่ออ่านหนัเสือสอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 4.1 การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เานอนามัยได้หารือร่ยมกับทย่รรธ  ุมในการ
ด ารนินเานรพื่อรข้าร่ยมการรรธกยดรรเรรยยนส่เรสริมส ขภาพรธดับรพุรปซึ่เมยหลักรกณฑ์แลธตัย ยุ้ยัดรพิ่มขึ้นจาก
รธดับทอเทย่รรเรรยยนได้รข้าร่ยมรรธกยดมาปท้ัเนย้ปจธมยรจ้าหน้าทย่สาธารณส ขรข้ามาส ารยจสภาพรรเรรยยนแลธส ขภาพ
ขอเนักรรยยนรพื่อดูคยามพร้อมแลธให้ค า ยุ้แนธปทย่รรธ  ุมได้หารือแลธมยมติรห็นุอบกับการรข้าร่ยมการรรธกยดปรดย
ไม่ได้ม ่เรน้นการแข่เขันรพื่อให้ได้ราเยัลในรีแรกปแต่จธรร็นการพัฒนาแลธรรับรร เให้ตรเตามรกณฑ์ทย่ก าหนดไย้
อย่าเต่อรนื่อเปรพื่อให้นักรรยยนมยค ณภาพทย่ดยปส่เผลถึเรรเรรยยนในภาพรยมปอยกท้ัเยัเรร็นการรรธุาสัมพันธ์ให้
ผู้รกครอเแลธนักรรยยนจากทย่ต่าเๆปสนใจรข้ามารรยยนทย่รรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปหากผลการแข่เขันรร็นไรในทาเทย่ดยป 
 มติที่ประชุมปทย่รรธ  ุมรห็นุอบแลธพร้อมมยส่ยนร่ยมในการขับรคล่ือนรรเรรยยนสู่การรร็นรรเรรยยนส่เรสริม
ส ขภาพรธดับรพุร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการมีงานท า ตามย ทธศาสตร์ขอเกรธทรยเศึกษาธิการรกย่ยยกับการ
ขับรคล่ือนการศึกษารพื่อการมยเานท าปรรเรรยยนจธต้อเมยการรรับรร เหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อเกับ
นรยบายดัเกล่ายปเานหลักสูตรจึเขอหารือทย่รรธ  ุมในส่ยนขอเการด ารนินเานขอเรรเรรยยนปทย่รรธ  ุมพิจารณาแลธมย
มติรลือกด ารนินการรร็นหน่ยยฐานสมรรถนธอา ยุพรธยธส้ันปแลธกิจกรรมการรรยยนรู้รร็นผู้รรธกอบการท าธ รกิจ



๕ 

 

พอรพยยเปรดยขึ้นอยู่กับคยามถนัดขอเครูแต่ลธท่านปซึ่เเานหลักสูตรจธน าข้อมูลนย้ไรพัฒนาหลักสูตรรพื่อส่เรสริมการมย
เานท าปแลธจธแจ้เให้คณธครูทราบถึเรายลธรอยยดการด ารนินเานในล าดับต่อไร 
 มติที่ประชุมปทย่รรธ  ุมมยมติในการด ารนินการรร็นหน่ยยฐานสมรรถนธอา ยุพรธยธส้ันปแลธกิจกรรมการ
รรยยนรู้รร็นผู้รรธกอบการท าธ รกิจพอรพยยเ รดยข้ึนอยู่กับคยามถนัดขอเครูแต่ลธท่าน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.ป  
 
  

         ผู้บันทึกรายเานการรรธ  ุม 
ปปปปปปปป(นาเสายศิริธรปรรยยบสันรทยยธ) 
ปปปปปหัยหน้าเานธ รการแลธสารบรรณ 

ปปปปปปปป      ป 
 

ผู้รับรอเรายเานการรรธ  ุม 
ปปปปปปปปปปปป(นาเส จิลาปคติศิริก ญุร)ปปปปปปปป 

ปปปปปปหัยหน้ากล ่มบริหารเานบ คคล/รอเผู้อ านยยการรรเรรยยนป 
 
ปปปปปปปปปปปปปป 

ผู้รับรอเรายเานการรรธ  ุม 
ปปปปปปปปปปปปปปป(นายกัมพลปปธิติกร)ปปปปปปปป 

ปปปปปปปปปปปปปปปปผู้อ านยยการรรเรรยยนแม่ทายิทยาคม 
  


