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รายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2561 
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

วันที่ 28 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. นายรรธมูล ภูครอเแถย  
5. นายรสน่ห์ปปปปปปปปป ุัยยเศ์  
6. นายอ กฤษฏ์ จินดาหลยเ  
7. นายรรธรสริฐปปปปปป ไทยสัเคม  
8. นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน  
9. นายอ ทัย รรธรสริฐสัเข ์  
10. นาเรครือยัลย์ปปปปปป อินทธแจ้  
11. นาเุนาภานิษฐ์ จิตรจเ  
12. นาเยส คนฐ์ปปปปปปปป รร็นพนัสสัก  
13. นาเสายรพ็ญศรย ใจรย็น  
14. นาเราริดาปปปปปปปปป ภูครอเแถย  
15. นาเจาร พรปปปปปป หมื่นศรย  
16. นาเนเค์น ุปปปปปป นันทพานิุ  
17. นาเอรอนเค์ ค าไทย  
18. นาเภูสิตา จินดาหลยเ  
19. นาเนัดดาปปปปปปปปป ุ่ าุอเ  
20. นาเุญาดา ภู่พิุญา  
21. นาเศิริรัตน์ ณปร ยุยเใหม่  
22. นาเสายุนกานต์ ร จิรธรรยุาก ล  
23. นาเสายอ ณากรรณ กันยธมย  
24. นาเสายศิริธร รรยยบสันรทยยธ  
25. นาเสายส ภัทรา หเษายัน  
26. นาเสายกรยรรณ จินารดุ  
27. นาเลดายัลย์ ส ดยินดย  
28. นาเสายจ ฑามาศ ร้อข่ยเ  
29. นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป ธนรรือเส ยรรณ  
30. นาเสายกันยายยร์ปปป รสลา  
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31. นายณัฐพเศ์ สิทธิสอน  
32. นาเจิตติมา หาญจิตร  
33. นาเพนมไพร กันฑา  
34. นักศึกษาฝึกรรธสบการณ์  
 

รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นาเดยเแก้ยปปปปปปปป รทพส ยรรณปป ไรราุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. 
 นายกัมพลปธิติกรปผู้อ านยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธ  ุมกล่ายรริดการรรธ  ุมแลธด ารนินการรรธ  ุม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 การประชุมพิจารณางบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 รรธธานการรรธ  ุม
แจ้เรรธมาณการเบรรธมาณปรีเบรรธมาณป2562ปให้ทย่รรธ  ุมรับทราบปรยมถึเหนย้สินค้าเจ่ายขอเรรเรรยยนปซึ่เ
รมื่อหักลบกันแล้ยจธรหลือเบรรธมาณส าหรับด ารนินการตามแผนรฏิบัติการขอเรรเรรยยนอยู่ส่ยนหนึ่เปท้ัเนย้ปใน
รายลธรอยยดรพิ่มรติมจธน ารข้าการรรธ  ุมแผนเานฯปในยันทย่ป5ปต ลาคมป2561ปอยกครั้เปรพื่อหารือแลธพิจารณาใน
ล าดับต่อไร 
 1.2 การระดมทรัพยากร จากการหารือร่ยมกับปดร.ศิคริษฐ์ปค ณุมภูปทย่รรึกษาคณธกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปรรเรรยยนได้แนยทาเในการรธดมทรัพยากรรดยการจัดเานทอดกฐินขึ้นปในยันทย่ป
18ปพฤศจิกายนป2561ปซึ่เตามรฏิทินรหราศาสตร์ถือย่ารร็นยันทย่รหมาธแก่การท าบ ญแก้รคล็ดปรายได้จากการ
ทอดกฐินส่ยนหนึ่เจธใุ้จัดซื้ออ รกรณ์บริจาคให้รรเพยาบาลแม่ทาแลธรรเพักแม่ทาปนอกจากนย้ยัเมยการมอบท นแก่
นักรรยยนปจ านยนป43ปท นปในส่ยนขอเรายลธรอยยดการจัดเานจธต้อเรรึกษาคณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานป
รครือข่ายผู้รกครอเปรยมถึเหารือร่ยมกับคณธครูแลธบ คลากรอยกครั้เหนึ่เปจึเน ารรยยนรบ้ือเต้นรพื่อแจ้เให้คณธครูท ก
ท่านทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 
รรธธานการรรธ  ุมให้ทย่รรธ  ุมพิจารณารายเานการรรธ  ุมครั้เทย่ป6/2561ปยันทย่ป10ปกันยายนป2561 

ท้ัเนย้ปทย่รรธ  ุมมยมติรับรอเรายเานการรรธ  ุมรดยไม่มยข้อแก้ไข  
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธ  ุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - ปฏิทินวิชาการ และการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 เานยิุาการทบทยนรฏิทินยิุาการปซึ่เ
จธมยการสอบรลายภาคในยันทย่ป8ป–ป9ปต ลาคมป2561ปแลธนักรรยยนจธหย ดมารรเรรยยนในยันทย่ป10ปท้ัเนย้ปขอคยาม
ร่ยมมือคณธครูแจ้เคธแนนรก็บให้นักรรยยนทราบปรพื่อทย่นักรรยยนจธได้ติดตามเานได้ทันก่อนริดภาครรยยนปรมื่อสอบ
รลายภาครสร็จส้ินลเแล้ยปคณธครูตรยจข้อสอบแลธกรอกคธแนนปBookmark พร้อมส่เภายในยันทย่ป12ปต ลาคมป
2561ปรรธ  ุมรุิเรฏิบัติการการพัฒนาค ณภาพการจัดการศึกษาในยันทย่ป26ปต ลาคมป2561ปรรธ  ุมผู้รกครอเ
ภาครรยยนทย่ป2/2561ปพร้อมรับผลการรรยยนปยันทย่ป28ปต ลาคมป2561ปแลธนักรรยยนรริดรรยยนในยันทย่ป29ปต ลาคมป
2561 
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 - การส ารวจวิชา/คาบสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ขณธนย้อยู่รธหย่าเการส ารยจคาบสอบปเานยิุาการจธ
รยบรยมแลธจัดท าค าส่ัเรฏิบัติหน้าทย่สอนภายในยันทย่ป10ปต ลาคมป2561ปรพื่อทย่คณธครูจธได้มยรยลาในการรตรยยม
แผนการสอนในุ่ยเริดรทอมนย้ 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปยันทย่ป26ปต ลาคมป2561 เานยิุาการ
ยุ้แจเก าหนดการปซึ่เจธมยการน ารสนอปBest Practice ขอเแต่ลธกล ่มสารธการรรยยนรู้ปขอคยามร่ยมมือคณธครูท ก

กล ่มสารธฯปส่เรายุ่ือผู้น ารสนอผลเานได้ทย่ครูจ ฑามาศปจากนั้นจธรร็นการอบรมรุิเรฏิบัติการขอเเานต่าเๆปแลธ
ริดท้ายด้ยยการน ารสนอยิดยรอกิจกรรมแลธผลเานทย่ผ่านมาขอเครูทย่รรึกษาแต่ลธห้อเปท้ัเนย้ปจธมยการมอบรกยยรติ
บัตรแก่คณธครูทย่ร่ยมรร็นยิทยากรให้คยามรู้ในหัยข้อต่าเๆปด้ยยป 
 - การประชุมผู้ปกครองปยันทย่ป28ปต ลาคมป2561 ในุ่ยเรุ้าจธรร็นการพบรธผู้บริหารปรรธธาน
คณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปแลธรรธธานรครือข่ายผู้รกครอเปรยมถึเมยการมอบท นการศึกษาปการมอบ
รกยยรติบัตรแก่นักรรยยนปแลธการมอบรกยยรติบัตรแก่ครูทย่มยผลการรฏิบัติเานดยรยย่ยมปเานยิุาการจธนับจ านยนผู้รข้า
รับรกยยรติบัตรปหากมยจ านยนมากอาจจธต้อเจัดกล ่มหรือใุ้ยิธยการจัดบอร์ดรุย์รูรนักรรยยนแทนปรพื่อรร็นการจัดสรร
รยลาไม่ให้ยายนานจนรกินไรปจากนั้นผู้รกครอเจธได้พบกับครูทย่รรึกษาตามห้อเรรยยนปรพื่อรับผลการรรยยนขอเภาค
รรยยนทย่ป1/2561ปแลธพูดค ยถึเแนยทาเในการดูแลนักรรยยนร่ยมกันต่อไรปในส่ยนนย้ปขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษา
น ารสนอผลเานหรือกิจกรรมต่าเๆปตลอดภาครรยยนทย่ป1ปทย่ผ่านมาให้ผู้รกครอเรับุมปรดยอาจจัดท ารร็นยิดยรอ
น ารสนอรพื่อให้มยคยามน่าสนใจมากขึ้น 
 - การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การสอนเสริมพิเศษ (ติว) ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่ 2/2561 เานยิุาการ
ได้น ารสนอผลการทดสอบรธดับุาติปหรือปO-NET ขอเนักรรยยนรธดับุ้ันปม.3ปแลธม.6ปให้ทย่รรธ  ุมรับทราบปซึ่เผล
คธแนนส่ยนใหญ่ยัเอยู่ในรธดับทย่ต้อเรรับรร เปการรับทราบผลคธแนนจธุ่ยยรร็นแรเจูเใจให้ครูพัฒนาแนย
ทาเการสอนรพื่อผลสัมฤทธิ์ทย่ดยขึ้นปเานยิุาการจธน าผลการทดสอบนย้แจ้เให้นักรรยยนทราบรุ่นรดยยยกันปรพื่อให้
นักรรยยนรกิดแรเจูเใจในการรรยยนมากขึ้นปส าหรับรฏิทินการสอนรสริมปจธรริ่มด ารนินการในุ่ยเภาครรยยนทย่ป2ปหากมย
รอกาสนักรรยยนจธได้รรยยนรสริมร่ยมกับรรเรรยยนในสหยิทยารขตปคณธครูอาจจธได้รับผลกรธทบในรรื่อเขอเรยลา
รรยยนปจึเขอให้คณธครูยาเแผนการสอนรผ่ือในส่ยนขอเการสอนรสริมด้ยยป 
 - การนิเทศออนไลน์ปรนื่อเจากรร็นนรยบายจากรขตพื้นทย่ฯปในการขอคยามร่ยมมือการใุ้รธบบนิรทศ
ออนไลน์รพื่อนิรทศการจัดการศึกษาปเานยิุาการได้น ารสนอยิธยการรข้ารธบบให้ทย่รรธ  ุมรับทราบรพื่อรฏิบัติใน
ล าดับต่อไร 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คณธครูสามารถรับแบบฟอร์มสร รผลการจัดกิจกรรมได้ทย่ครูจ ฑามาศป
แลธขอให้คณธครูรตรยยมคยามพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมในภาครรยยนทย่ป2 ซึ่เคยรสอดคล้อเกับหลักสูตรการมย
เานท าตามทย่ได้หารือร่ยมกันไย้ในการรรธ  ุมครั้เก่อน 
 - การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานท า ในยันทย่ป3ปต ลาคมป2561ปจธมยการนิรทศติดตาม
การจัดการรรยยนรู้รพื่อส่เรสริมการมยเานท าปรดยรขตพื้นทย่ฯปเานแนธแนยได้จัดรตรยยมข้อมูลไย้บ้าเแล้ยปส าหรับการ
ด ารนินเานอย่าเลธรอยยดปเานแนธแนยจธ ยุ้แจเอยกครั้เในยันทย่ป26ปต ลาคมป2561ปในการรรธ  ุมร่ยมกับกล ่ม
บริหารเานยิุาการป 
 3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 - การปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ในุ่ยเริดภาครรยยนปครูรยรรฏิบัติหน้าทย่ตามรกติปหากมยข่ายสารแจ้เให้ทราบ
แลธไม่รร่เด่ยนปเานบ คคลจธแจ้เให้ทราบผ่านกล ่มไลน์ขอเรรเรรยยนปรนื่อเจากรร็นุ่อเทาเการติดต่อทย่สธดยกแลธ
รยดรร็ย 
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 - การประกาศรับสมัครงาน ต าแหน่ง แม่บ้าน รนื่อเจากแม่บ้านขอเรรเรรยยนได้ลาออกไรปท าให้ต าแหน่เ
แม่บ้านยัเย่าเอยู่ปรรเรรยยนจธรรธกาศรับสมัครแม่บ้านใหม่ในุ่ยเรดือนต ลาคมปขอคณธครูุ่ยยรรธุาสัมพันธ์ผู้ทย่
สนใจปสามารถติดตามข่ายสารการรับสมัครได้ทย่รย็บไซต์ขอเรรเรรยยน 
 - การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ขณธนย้อยู่รธหย่าเการด ารนินเานคยบคู่ไรกับการศึกษาลักษณธเานปหาก
มยรรื่อเต้อเ ยุ้แจเปจธขอใุ้รยลาในยันรรธ  ุมรุิเรฏิบัติการการพัฒนาค ณภาพการจัดการศึกษาทย่จธถึเนย้ร่ยมด้ยย 
 - การมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม เานบ คคลจธจัดรตรยยมรกยยรติบัตรแก่คณธ
ครูป10ปท่านปทย่มยผลการรฏิบัติเานดยรยย่ยมปรพื่อมอบในยันรรธ  ุมผู้รกครอเทย่จธถึเนย้ปแลธจธแจ้เรายุ่ือให้คณธครู
ทราบล่ยเหน้าก่อนยันรับมอบ 
 3.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 - งานอาคารสถานที่ ขอให้คณธครูส ารยจรต๊ธปรก้าอย้ปรยมถึเรธบบไฟฟ้าต่าเๆปทย่  ุาร ดปพร้อมแจ้เให้กล ่ม
บริหารเานท่ัยไรทราบปรพื่อทย่จธได้ท าการซ่อมแซมในุ่ยเริดภาครรยยนนย้ 
 - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการรรธ  ุมผู้รกครอเภาครรยยนทย่ป2/2561ปนย้ปนอกจากการ
น ารสนอผลเานหรือภาพกิจกรรมในภาครรยยนทย่ผ่านมาแล้ยปเานรธบบดูแลฯปขอฝากครูทย่ร รึกษาหารือร่ยมกับ
ผู้รกครอเรกย่ยยกับรัญหารรื่อเุู้สายปแนยทาเในการร้อเกันไม่ให้รกิดรัญหาปรยมถึเมาตรการในการดูแลุ่ยยรหลือ
นักรรยยนหากรกิดรัญหารดยไม่คาดคิดขึ้นปซึ่เเานรธบบดูแลฯปได้ยาเมาตรการรกย่ยยกับรัญหานย้อยู่ป2ปข้อปคือป1)ปการ
ให้คยามรู้ปแลธหารือร่ยมกันรธหย่าเครูทย่รรึกษาแลธผู้รกครอเในยันรรธ  ุมผู้รกครอเปรยมถึเมยการบันทึกลเใน
แบบบันทึกปแลธป2)ปการให้ค ารรึกษานักรรยยนรายบ คคลรดยครูทย่รรึกษาปในุ่ยเต้นภาครรยยนทย่ป2ปมยการบันทึกแลธ
ติดตามผลการให้ค ารรึกษารร็นรธยธปหากส้ินส ดภาครรยยนทย่ป2ปแล้ยไม่รรากฏนักรรยยนทย่มยรัญหารรื่อเุู้สายหรือการ
ต้ัเครรภ์ปแสดเย่ามาตรการดัเกล่ายอาจใุ้ได้จริเส าหรับการร้อเกันรัญหานย้ 
 3.4 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562ปยันทย่ป5ปต ลาคมป2561ปเาน
แผนเานฯปได้ ยุ้แจเก าหนดการในยันรรธ  ุมปซึ่เุ่ยเรุ้าจธรร็นการพิจารณาจัดสรรเบรรธมาณส าหรับรครเการ
ต่าเๆปรีเบรรธมาณป2562ปแลธุ่ยเบ่ายจธรร็นการพูดค ยรกย่ยยกับเานรรธกันค ณภาพการศึกษาป 
 - การกรอกข้อมูลบุคลากรลงระบบสารสนเทศ ปตามทย่รขตพื้นทย่ฯปได้แจ้เให้รรเรรยยนกรอกข้อมูล
สารสนรทศลเรธบบผ่านรย็บไซต์ปhttps://sesa.obec.go.th/ ไรนั้นปในส่ยนขอเข้อมูลบ คลากรปจ ารร็นจธต้อเให้
คณธครูแลธบ คลากรท กท่านกรอกด้ยยตนรอเปจึเขอให้คณธครูรข้ารธบบแลธกรอกข้อมูลขอเตนรอเลเรธบบ
ภายในยันทย่ป30ปกันยายนป2561ปส าหรับยิธยการสามารถสอบถามได้ทย่เานสารสนรทศหรือเานป ICT 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา เานกิจกรรมพัฒนาผู้รรยยนขอให้ทย่รรธ  ุมพิจารณาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาป
รนื่อเจากในรีการศึกษาทย่แล้ยปรร็นการจัดกิจกรรมรดยให้แต่ลธกล ่มสารธการรรยยนรู้รับผิดุอบนักรรยยนแต่ลธ
รธดับุ้ันปทย่รรธ  ุมได้หารือแลธมยมติให้ครูทย่รรึกษาแต่ลธรธดับุ้ันรร็นผู้รับผิดุอบจัดกิจกรรมในรีการศึกษาป
2561ปนย้ปรดยการจัดกิจกรรมจธต้อเสอดคล้อเกับการจัดการศึกษาแลธรกิดรรธรยุน์ต่อนักรรยยนปปเานกิจกรรม
พัฒนาผู้รรยยนจธด ารนินการจัดท าค าส่ัเแต่เต้ัเแลธรุิญคณธกรรมการรรธ  ุมรพื่อหารือร่ยมกันอยกครั้เในล าดับต่อไรป 
 มติที่ประชุมปทย่รรธ  ุมหารือแลธมยมติร่ยมกันให้ครูทย่รรึกษารธดับุ้ันรร็นกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แก่นักรรยยนรดยผ่านการรรธ  ุมแลธหารือปรพื่อให้การจัดกิจกรรมรร็นรรธรยุน์ต่อการรรยยนรู้ขอเนักรรยยน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
 (ไม่มย) 
 



๕ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 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 
  


