
 
 
 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 1/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม ๒๕61 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

------------------------------------ 

ผู้มาประชุม จ านวน      103  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน      10  คน 

1. นางสาวชรินทิพย์ ม่ันสกุล ลาป่วย 6. นายณัฐพงษ์ บุญเป๋า ไม่มาประชุม 
2. นายสืบศักดิ์ สุ่มอ่ิม ลาป่วย 7. นางสาววราภรณ์       ทรงศิลป์ ไม่มาประชุม 
3. นางวราภรณ์ บุตตะคาม ลาคลอดบุตร 8. นายพยุง หุ้มไหม ไม่มาประชุม 
4. นายสุรพงศ์  งอกงาม ลาป่วย 9. นางสาวจารุภา ศรีนาค ดูแลนักเรียนฐานวิทย์ฯ 
5. นางสาวนุชนาถ ปานน่วม ลาป่วย 10. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอุดม ดูแลนักเรียนฐานวิทย์ฯ 

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ 
ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์) 
1.1 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบาย

เกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติประกาศรับนักเรียน นักศึกษา สอศ. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้
แผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบเกี่ยวกับแผนเพิ่ม
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 % จากปีการศึกษา 2560 หรือประมาณ 15,000 คน ซึ่ง
จะด าเนินการใน  4 ภู มิภาค ได้แก่  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ภาคเหนือ ภาคใต้  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้ทุก ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ด าเนินการวางแผน
รับเด็กระดับมัธยมปลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาค
ส่วนในจังหวัด และให้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) วางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษารัฐและเอกชน โดยดูจากผลการรับนักเรียน ต้องเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560 พร้อมทั้งให้ทุก อศจ. 
เสนอบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมเพื่ อให้  กศจ. 
รับทราบ ส าหรับการก าหนดแนวทางปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากกลุ่ม
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือจบการศึกษาแล้วไม่ศึกษาต่อ ให้มาเรียนสายอาชีพ เน้นหารายได้ระหว่าง
เรียน มีหอพัก มีงานท า และสาขาวิชาที่รัฐและเอกชน ซ้ าซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันให้ปรับแก้ ให้รัฐประกาศ
รับสมัครเท่าเดิมในปี 2560 ซึ่งสอศ. ในส่วนกลางท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน โดยใช้งบ 
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 Rebanding ประชารัฐ ทั้งนี้แต่ละ อศจ. สามารถน าสื่อไปใช้ได้ โดย อศจ. ท าประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียนในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ไม่มีการแบ่งแยกรัฐและเอกชน สถานศึกษารัฐเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขา
ใหม่ ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง ก าหนดการรับสมัครก่อน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 วันและก าหนดวันสอบพร้อมกับ สพฐ.  อีกทั้ง สอศ. 
ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้สนับสนุนการแนะแนวฯในภาพรวมของจังหวัด 
รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฐ. ให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  
สรุปการสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

- หลักสูตร ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นจัดสรรงบประมาณเพิ่มรายละ 5,000 บาท 
- หลักสูตรใหม่ ระดับ ปวส. ที่สนอง S – Curve จัดสรรงบประมาณเพิ่มรายละ 10,000 บาท 
- ระยะสั้นปกติ สนับสนุน S – Curve จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 20% 
- ระยะสั้นปกติ เป็น S – Curve จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 100% (ต้องเป็นหลักสูตร 75 ชม.) 

1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียน นักศึกษา ต้องร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการนิเทศ ครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกคนตั้งแต่
คณ ะผู้ บ ริ ห าร เจ้ าหน้ าที่ ทุ กฝ่ าย  ต้ องมี การพั ฒ นาตน เอง โดย เฉพ าะครู ต้ องจั ดท า  ID Plan 
(Individual Development Plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) เพื่อจะได้รู้ ว่าขาดสิ่งใดให้พัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายฯ 

2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาของนายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี 

2.1 พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9  
“..การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของ
บุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมท าให้ ได้โดยสะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว..” 
พระราชทานแก่ครูใหญแ่ละนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

 “..ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับ
ถือได้ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง..” พระราชทานเนื่อง
ในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒ 

 “..ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือ ด้วย
ความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคล ที่มี
ความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด..” พระราชทานแก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวัง
ไกลกังวล หัวหิน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓ 

2.2 ด้านครู  
  1) ต้องสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร และตรงตามสมรรถนะอาชีพของสถาน

ประกอบการ 
  2) ต้องใช้ความเป็นครู ในการสั่งสอนและดูแลศิษย์ แบบพ่อ แม่ ดูแลลูก พี่ดูแลน้อง 

เพื่อให้เกิดความอบอุ่น ใกล้ชิดติดตามทุกวินาที 
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  3) ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษา 
  4) ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5) เน้นการแก้ปัญหาแบบ Case Study 
  6) เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน และต้องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
  7) ใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  8) ต้องน าชุมชน/สถานประกอบการมาจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 
  9) ต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวิชาชีพ จนน าไปสู่

การยกระดับวิชาชีพครู 

 2.3 ด้านผู้เรียน 
   1) ต้องมีคุณลักษณะท่ีดี อันได้มาซึ่งแบบอย่างท่ีดีจากครู และชุมชน 
   2) ต้องรู้จริง ปฏิบัติได้ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   3) มีคุณลักษณะที่โลกต้องการ 7 ทักษะ (ซึ่งครูต้องมีก่อนแล้วจึงถ่ายทอดให้
นักเรียน) 
  - ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
  - ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ 
  - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
  - ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
  - ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน 
  - การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ 
  - ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและสนใจต่อโลก 

4) มีแรงบันดาลใจในการมุ่งสู่ชีวิตที่ดีในอนาคต ทั้งเรื่องการเรียน การท างานและ
การ ใช้ชีวิตส่วนตัว 

2.4 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1) บูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
และสภา/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รวมถึงความเป็นพลโลก 
   2) น าสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและ 
หาโอกาสน ามาร่วมจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   3) จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (แผนการ
เรียน/ค าอธิบาย) 
   4) เน้นคุณภาพ ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ 
 กระแสใหม่ของโลกในทศวรรษที่ 21 
  - โลกเทคโนโลยี (Technologicallization) 
  - โลกของเศรษฐกิจและการค้า (Communication & Economy) 
  - โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย  (Globalization & Network) 
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  - โลกสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Enverolmentlization & Energy) 
  - โลกแห่งความเป็นเมือง (Urbanization)  
  - โลกที่เต็มไปด้วยคนอายุยืน (Ageing & Health) 
  - โลกที่อยู่กับตัวเอง (Individualization) 

2.5 ด้านชุมชนและสถานประกอบการ 
   1) เข้าใจ – ครูและบุคลากรต้องเข้าชุมชน อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้ว่าเขามีอะไร/
อย่างไร/มีปัญหาอะไร/ต้องการอะไร 
   2) เข้าถึง – ร่วมกันแสวงหาองค์ความรู้/วิทยาการใหม่ ๆ/แนวทางการแก้ปัญหา 
ในชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างนอบน้อม 
   3) พัฒนา – น าศักยภาพของครู/สถานศึกษาไปสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน 
แก้ปัญหาในชุมชน และน ามาสู่การบูรณาการเรียนการสอน 
   4) สร้างการยอมรับ และหา Buddy จนกลายเป็นเครือข่าย 

2.6 ด้านกายภาพ 
   1) ทุกพื้นที่ส่วนรวมของสถานศึกษาต้องสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ โดยเน้น
การมีส่วนร่วม 
   2) ห้องเรียนทฤษฎีต้องเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
   3) พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาชีพ ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ เครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 2.7 ด้านการบริหารจัดการ 
   1) เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   2) มีโครงสร้างการท างานตั้งแต่หน่วยย่อยไปถึงหน่วยใหญ่ 
   3) สร้างและพัฒนาระบบงานแบบเชื่อมโยงกัน โดยการบูรณาการให้รับกับเกณฑ์
และมาตรฐานสากล 
   4) มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ (บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ) 
   5) เน้นการสื่อสารที่ดีและมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 3. การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
    ปวช. 1  
   - นักเรียนโควตาพิเศษ  
   รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560  
   มอบตัวภายในวันที่ 11 มีนาคม 2561 
   - นักเรียนปกติ  
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 28 มีนาคม 2561  
   ทดสอบฯ         วันที่ 1 เมษายน 2561 
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   ประกาศผลสอบ วันที่ 5 เมษายน 2561  
   มอบตัว           วันที่ 8 เมษายน 2561 
    ปวส. 1 
   - สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 
มิถุนายน 2561 
    ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
   - สถาบันพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมโดยก าหนดเป็นระเบียบของสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา 
 4. ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ ปี
การศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี จ านวน 15 ทักษะและได้เป็น
ตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานต่าง ๆ จน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีทั้งการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การจ าหน่ ายเค้ก
และคุ้กกี้เทศกาลปีใหม่ 2561 ฯลฯ 
  2. การแต่งกายของบุคลากร 
   - วันจันทร์ เครื่องแบบข้าราชการสีกากี (สุภาพสตรีที่ผมยาวรวบผมให้
เรียบร้อยรวมถึงวันที่ต้องสวมเครื่องแบบชชุดปกติขาวเพื่อไปร่วมพิธีต่าง ๆ)  
   - วันอังคาร ชุดสุภาพ 
   - วันพุธ  เสื้อสีเลือดหมู ประดับตราสัญลักษณ์ สอศ. (ทางฝ่ายบริหารจะ
ประสานกับงานบุคลากรอีกครั้งเพื่อจัดหาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน) 
   - วันพฤหัสบดี ผ้าไทย 
   - วันศุกร์ ผ้ากาบบัวสีฟ้า ประดับตราวิทยาลัยฯ 
  3. สิทธิการลาส าหรับข้าราชการ ให้ลากิจ ลาป่วย ได้ไม่เกิน 13 ครั้ง/ปี โดยแบ่งเป็น 
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6 ครั้ง/ครึ่งปี โดยลาป่วยได้ไม่เกิน 23 วัน และในการลาป่วยเม่ือกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกให้เขียนใบลา
ส่งงานบุคลากรทันที ส่วนลูกจ้างช่ัวคราวสิทธิการลาจะไม่เหมือนกับข้าราชการ (รายละเอียดอยู่ท่ีงาน

บุคลากร) และในการลาป่วยหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายใน 3 วันถ้าไม่เขียนใบลาส่งจะตัดเงินเดือน 
  4. การลงชื่อและลงเวลาปฏิบัติงาน ให้บุคลากรทุกท่านมาลงชื่อได้ไม่เกินเวลา 08.00 น.
มอบหมายงานบุคลากรขีดเส้นแดงใต้ชื่อและลงลายมือชื่อก ากับ และเก็บเข้ามาสรุปน าเสนอรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการภายในเวลา 08.30 น. และหากบุคลากรท่านใดมีเหตุ
ฉุกเฉินที่ท าให้ต้องมาปฏิบัติงานเกินกว่าเวลา 08.00 น. ให้โทรศัพท์มาแจ้งรองฯ หรืองานบุคลากรรับทราบ
ในเบื้องต้น เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้มาลงชื่อในทันที 
  5. การปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม รักษาความปลอดภัย ขอให้บุคลากรที่มีหน้าที่อยู่ในจุดที่
จัดไว้ให้และช่วยกันดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ รวมทั้งระบบไฟฟ้า น้ าประปาและดูแลไม่ให้มีนักเรียน 
นักศึกษา อยู่ภายในวิทยาลัยฯ หลังเวลาเลิกเรียนแล้ว และขอความร่วมมือลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งงาน
อาคารฯ ได้เปลี่ยนแบบฟอร์มการบันทึกฯ (กลางวัน/กลางคืน) โดยจะน าเสนอฝ่ายบริหารให้รับทราบทุกเช้า 
เวลา 09.00 น. ส่วนการบันทึกการเปลี่ยนเวร – ยาม กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
แลกเปลี่ยนกันได้ กลุ่มที่ 2 ครูพิเศษสอนให้แลกเปลี่ยนกับ ลูกจ้างชั่วคราว  
      6. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน 
   การยืมเงินทดรองราชการ การปฏิบัติส าหรับผู้ยืมต้องเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าผู้
ยืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ หรือเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานในโครงการ หรือต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปราชการในแต่ละครั้ง ห้ามมิให้ยืมเงินครั้งใหม่หากยังไม่ส่งใช้เงินยืมรายเดิม 
   6.1 การยืมเงินทดรองเพื่อเดินทางไปราชการ ผู้เบิกต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
    1) สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
    2) บันทึกขออนุมัติไปราชการ ค าสั่งไปราชการและหนังสือที่ระบุให้ไปราชการ
ของผู้ยืมเงินหรือส าเนา 
    3) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเบิกที่พักในการ
เดินทางไปราชการครูเบิกเหมาจ่ายได้ 800 บาท/คน/คืน พนักงานขับรถ-นักเรียน เบิกเหมาจ่ายได้ 600 บาท/
คน/คืน 
    4) การขอใช้รถส่วนตัวต้องมีเหตุผลอันสมควรจ าเป็นและต้องได้รับอนุญาต
ก่อน ขอยืมเงินอัตรา กม. ละ 4 บาท ใช้เอกสารขอเบิกเหมือนเดินทางรถประจ าทาง 
    5) ก าหนดส่งใบส าคัญช าระหนี้ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 
   6.2 การยืมเงินทดรองเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ 
    1) สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
    2) รายงานการซื้อ/จ้าง 
    3) ก าหนดส่งใบส าคัญช าระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินยืม 
(แนบเอกสารต้นฉบับทุกรายการ) พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 
   6.3 การยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม 
    1) สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
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    2) ส าเนาอนุมัติโครงการ/ส าเนาขออนุมัติจัดประชุม 
    3) ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดโดยแยกรายละเอียด
รายการ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ไม่ใช่สรุปเป็นจ านวนรวม 
    4) ก าหนดส่งใบส าคัญช าระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับเงินพร้อมเงินสด
คงเหลือ (ถ้ามี) 
    5) กรณีส่งใช้เงินยืมเงินทดรองราชการ มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่า 
30% ของ วงเงินที่ยืม หรือบางรายการที่ส่งใช้คืนเงินสดเต็มจ านวน หรือ 100% ให้แนบบันทึกเหตุผล ชี้แจง
ประกอบ 
 7. การจัดงานวันครู ประจ าปี 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 จังหวัดสิงห์บุรีก าหนดจัด 
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  มอบหมายให้คุณครูที่มีรายชื่อตามค าสั่งของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี ตาม
ก าหนดการโดยเริ่มพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (การแต่งกายชุดผ้าไทย) 
 ผลการประกวดค าขวัญวันครู ประจ าปี 2561 "หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" (One 
slogan One school : OSOS)  เพื่อเป็นค าขวัญประจ าวิทยาลัย คือ “ครูอาชีวะยุคใหม่ ใฝ่ใจคุณธรรม น า
ศิษยมี์ปัญญา มีจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี  โดยคุณครูธรากุล  บุญประสพ 
 นายนิติ นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม กล่าวสรุปว่า
การสร้างระบบงานให้มีคุณภาพ รวดเร็วชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องเงิน งานที่เกี่ยวข้องคือ งานวางแผนฯ 
งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี ต้องด าเนินการตามล าดับและกลับมาที่งานวางแผนฯ ด าเนินการตัดและควบคุม
ยอดเงินและการตรวจประเมินคุณภาพทุกคนต้องท าระบบ ESAR (รายงานการประเมินตนเองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์) 
 4.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นางจิตติมา น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยฯ จากการส ารวจพบว่ามีครูผู้สอนส่งไม่ถึงร้อยละ 25 
2. การใช้แผนฯ โครงการใดที่ด าเนินการแล้วให้จัดส่งที่งานวางแผนและรายงานผล

ภายใน15 วัน โดยจัดท าในรูปแบบ PDCA (PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ 
Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ) จ านวน 1 เล่ม 

3. โครงการฯ ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งรายงานให้ส่งท่ีงานวางแผนฯ 

 4.3 ฝ่ายวิชาการ 
 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบตามหัวข้อ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านช่วยกวดขัน ดูแลนักเรียนนักศึกษาเม่ือเสร็จกิจกรรม
หน้าเสาธงตอนเช้า ให้รีบขึ้นห้องเรียนและขอให้คุณครูผู้สอนทุกท่านเข้าสอนตรงเวลาและเข้มงวดในการเช็คชื่อ 
การเข้าเรียน ห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาน าอาหารและน้ าดื่มขึ้นไปบนห้องเรียนโดยเด็ดขาดเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียนซึ่งจากการสังเกตุที่ผ่านมาพบว่านักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น
ในการขึ้นห้องเรียนหลังเลิกแถว 
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 2. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านสอดแทรกวิชา
คุณธรรมฯ เพื่อปลูกฝังนักเรียนนักศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาคุณธรรมฯ ส่วนเรื่องการ
ปรับหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการฝ่ายบริหารฯ จะประชุมพิจารณาร่วมกันก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2561 เม่ือได้รับอนุมัติให้ปรับจึงจะปรับได้และขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านส่งแผนการ
สอนให้ครบซ่ึงผลการตรวจสอบผลการส่งเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มี 2 แผนกวิชาที่มีผลการส่งสูงสุด คือ 
แผนกวิชาการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 90 แผนกวิชาการตลาดคิดเป็นร้อยละ 89 
 3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ณ จังหวัดสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับชาติ จ านวน 15 ทักษะ ดังนี้ 

1) สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
ประเภททีม (นางสาวพัชรินทร์ พิมสุวรรณ์ และ นางสาววราภรณ์ แนบเนียน) 

2) สาขาวิชาการตลาด ทักษะการแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The 
Marketing Challenge” ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม (นางสาวอภิณญา
รัตน์ แจ่มไทย, นายสุรศักดิ์ พระงา และ นางสาวประภัสสร ไชยสนธิ์) 

3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภททีม (นายบวรกวินท์ ใบจ าปี และ นายณัฐวุฒิ รุ่งสกุล) 

4) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ประเภททีม (นางสาวเจนจิรา 
แสงมณี, นายธันวา แก้วบวร และ นางสาวปริศนา ภู่แพร) 

5) สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. ประเภทบุคคล  
(นางสาวฉัตรนิกา จันทร์ศรี) 

6) ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช. ประเภทบุคคล (นายอภิวัฒน์ นามสะ
กัน) 

7) ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” ระดับ ปวช. 
ประเภทเดี่ยว (นางสาวภัทธิรา เหล่าคะเณย์) 

8) ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภททีม (นายอภิชัย ทับทอง และ  
นายภูมินทร์ คงคาน้อย) 

9) การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest) ระดับ ปวช./ปวส. (นางสาวภัทริยา สาระมาน) 

10)  การประกวดการพูดสาธิตเป็น ภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ระดับ 
 ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว (นางสาวโอปอ ลีลุเดช) 

11)  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช.  
 ประเภททีม (นางสาวกนกวรรณ อุดม และ นางสาวมัทวัน ชูมก) 

12)  การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว 
(นางสาว กมลวรรณ์ บุญปั้น) 

13)  การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท
เดี่ยว  (นางสาวสุกัญญา บุญปั้น) 
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14)  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม (นางสาวนับดาว  
มังกรทอง) 

15)  การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม 
(นางสาวอรอนงค์ ขุนจร, นายโสชนะ ประเสริฐกลิ่น, นางสาวสุชานาถ ทัด
ประดิษฐ์, นายวสันต์ ขันทอง, นายกอบบุณย์ เมฆสว่าง)  

 4. การสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ก าหนดจัดสอบ
สัปดาห์ที่ 17 โดยจัดสอบวิชาปฏิบัติในแผนก วิชาทฤษฎี จัดสอบระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 
มอบหมายให้งานวัดผลจัดตารางห้องสอบพร้อมคุณครูคุมสอบ 
 5. ก าหนดการสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2/2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
  - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561    ครูผู้สอนส่งข้อสอบที่งานวัดผลฯ 
  - วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561    ก าหนดสอบในตารางทุกระดับชั้น 
  - วันที่ 2 มีนาคม 2561     ครูผู้สอนส่งคะแนน 
  - วันที่ 6 มีนาคม 2561     Print ผลคะแนนจากระบบ EDR 
  - วันที่ 8 มีนาคม 2561     ประชุมอนุมัติผลการเรียน 
  - วันที่ 9 มีนาคม 2561     ประกาศผล 
 6. ก าหนดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 (ปวช.3 และ ปวส.2) วันที่ 7 
และ 21 กุมภาพันธ์ 2561   ซึ่งใช้ข้อสอบที่ออกจากภายในวิทยาลัยฯ โดยคุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนใน
ภาคเรียนต่อไปจะน ามาจากสถาบันฯ ต่าง ๆ จากภายนอกซึ่งจะประชุมพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 7. การน าเสนอวิชาโครงการ ในภาคเรียนที่ 2/2560 จะให้นักเรียนมาน าเสนอทุกกลุ่ม
พร้อมกัน ณ หอประชุมโดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เพื่อให้นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการ
น าเสนอและเพื่อฝึกการกล้าแสดงออก 
  คุณครูวันชุลี  หิรัญแพทย์ ชี้แจงในที่ประชุมว่าที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ เคยด าเนินการ
ดังกล่าวมาแล้ว พบว่าบางครั้งนักเรียนน าเสนอโครงการไม่ต่างกันมากนักและบางกลุ่มยังมีผลงานที่ยังไม่โดดเด่น
เท่าที่ควรคุณครูผู้สอนจึงได้คัดเลือกตัวแทนกลุ่มที่น่าสนใจมาน าเสนอเพื่อให้ไม่สิ้นเปลืองเวลาเนื่องจากนักเรียน
ทุกกลุ่มได้น าเสนอในชั้นเรียนอยู่แล้ว 
  นางทองพราว  ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รับว่าจะน าไปประชุมพิจารณา
ปรึกษาหารือกันในฝ่ายบริหารและการประชุมหัวหน้าแผนกวิชาอีกครั้ง 
 8. แนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทางฝ่ายบริหารจะประชุม
พิจารณาร่วมกันเพื่อหาโรงเรียนและเพิ่มจ านวนนักเรียนที่จะมาด าเนินการร่วมกันต่อไป และจากผลการประชุม
เม่ือวันที่ 9 – 10 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ก าหนดให้สถานศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่ 
เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนเปิดภาค
เรียนซึ่ งขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเปิดสอนหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มอีก 1 สาขาวิชาแล้ว และสาขาวิชาที่ก าลัง
จะพิจารณาเปิดสอนเพิ่มคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายบริหารจะประชุมพิจารณาร่วมกันต่อไป 
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  นายนิติ นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม กล่าวสรุปว่าการ
น าเสนอวิชาโครงการอยากให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และมอบหมายให้งานวิจัยฯ จัดท าคู่มือให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันเหมือนการท าวิทยานิพนธ์ ส่วนการพัฒนาหลักสูตรมอบหมายให้งานหลักสูตรท าการวิเคราะห์เพื่อหา
วิธีการด าเนินการ งานวัดผลด าเนินการหาวิธีการประเมินตนเองและประเมินนักเรียนนักศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จัดข้อมูล PLC (Professional Learning Community : PLC) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเข้าไปด้วยโดยให้ครูประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
นักเรียน และวิทยาลัยฯ 

 4.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งานครูที่ปรึกษา 
 1.1 ก าหนดการประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนที่  2/2560 วันอาทิตย์ที่ 

14 มกราคม 2561 การแต่งกายของครู – เจ้าหน้าที่ คือ เสื้อผ้ากาบบัวสีฟ้าของวันศุกร์ ฝากครูที่ปรึกษา
จัดเตรียมข้อมูลที่จะแจ้งผู้ปกครอง 

 1.2 นโยบายลดปัญหาการออกกลางคัน ยังคงเน้นความส าคัญของครูที่ปรึกษา การ
เยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือที่เพิ่มมาคือ การสรุปรายละเอียดของนักเรียนนักศึกษาที่ลาพัก ลาออก และ
พ้นสภาพ ให้ระบุสาเหตุจริง ๆ 

 1.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน จะต้องรายงานผู้อ านวยการภายใน 
15 วัน ขอความร่วมมือจัดส่งแบบรายงาน บันทึกโฮมรูมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   2.1 การจัดมหกรรมวิทยาลัยคุณธรรม ระหว่างวันที่  15 มกราคม 2561 – 
14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทุกห้องจะต้องจัดท าโครงงานคุณธรรม ห้องละ 1 โครงงาน และจัดส่งผลงานตาม
แผนปฏิบัติงานทุกสัปดาห์และน าผลงานภาพรวมจัดแสดงในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
   2.2 การจัดพิธีมอบงานองค์การฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับคุณครูที่ปรึกษา คือ รายชื่อคณะกรรมการห้องที่ปฏิบัติงานจริง (โครงงานคุณธรรม กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว) เพื่อรับเกียรติบัตร 
   2.3 ฝากครูที่ปรึกษาแจ้งเรื่องการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่ตกกิจกรรมฯ 
กับผู้ปกครองด้วยเพราะเวลาที่มาซ่อมเราจะไม่มีหนังสือขออนุญาต เนื่องจากเป็นเด็กพิเศษให้เขารับผิดชอบ
ตนเอง ซึ่งการซ่อมกิจกรรมจะก าหนดวันให้ลดน้อยลงและให้เข้าไปฝึกระเบียบวินัยกับทางค่ายทหารแทนโดย
จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง 
   2.4 เรื่องกิจกรรมชมรม ฝากประสานครูที่ปรึกษาชมรมได้ติดตามการจัดท าเอกสาร
ของคณะกรรมการชมรมให้ถูกต้องตามที่งานกิจกรรมฯ แจกด้วย เพราะจะต้องน าเสนอเม่ือคณะกรรมการ  
มาประเมินองค์การด้วย 
   2.5 ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ  
ร่วมสวดมนต์กับนักเรียนนักศึกษา แล้วท่านจะพบว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร 
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   2.6 งานที่ต้องท าร่วมกันกับงานบุคลากร คือ โครงงานคุณธรรมบุคลากรทุกฝ่าย 
ตั้งแต่ฝ่ายบริหารจะต้องท าโครงงานคุณธรรม กลุ่มละ 1 โครงงาน (แผนกละ 1 โครงงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายละ 1 
โครงงาน/คนงาน 1 โครงงาน/พนักงานขับรถ 1 โครงงาน) โดยเลือกจากคุณธรรมอัตลักษณ์จาก 3 ข้อ  
ท าโครงงานพัฒนาสมาชิก 1 ข้อ 

2. งานปกครอง 
 3.1 ขอขอบคุณครูเวรประจ าประตูทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ขอฝากเพิ่ม 

คือ ประตูด้านอาคาร 9 หลังเวลา 07.45 น. คงต้องกักเด็กไว้ก่อน แล้วให้ลงชื่อสาย เพราะขับรถเข้ามาแล้ว
หลบหลังอาคาร 

3.2 เรื่องการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ฝากคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านเป็น
ปกครองดูแลขั้นต้น คุณครูผู้สอนเป็นปกครองขั้น 2 ที่จะดูแลได้ต่อเนื่อง ขณะนี้มีกระโปรงสั้นเหนือเข่ามาก 
รองเท้าแตะ นักศึกษาชายใช้กางเกงสีด า สวมถุงเท้ากับรองเท้าแตะ ปล่อยชายเสื้อ ไม่ผูกเนคไท ผมยาว ซึ่ง
ไม่เหมาะสมต้องช่วยกันแก้ไข 

3.3 เรื่องการพาบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานศึกษา ฝากครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนแจ้ง
นักเรียนนักศึกษาว่าพาเข้ามาไม่ได้ หากมีคนมาหาให้มาได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ แล้วประกาศเรียกพบได้ที่นี่
เท่านั้น ไม่พาไปบริเวณอ่ืน และนอกจากนี้เมื่อเลิกเรียนให้รีบกลับบ้าน ไม่ควรเกิน 17.30 น. ถ้าเกินเวลานี้ให้
มารอที่ซุ้มพักผ่อนเท่านั้น 

3.4 เรื่องการขับรถจักรยานยนต์ ฝากครูที่ปรึกษาช่วยเตือนเรื่อง ใบขับขี่ พ.ร.บ. 
และหมวกกันน็อคด้วย กรณี ปวส.2 บช/1 ไม่มี พ.ร.บ. ไม่สวมหมวก 
 4. งานแนะแนวฯ 
   4.1 การจัดปัจฉิมนิเทศ ปวช. 3/ ปวส. 2 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 
   4.2 การจัดแนะแนวสัญจร ฝากแต่ละแผนกส่งตัวแทนครู/นักเรียนนักศึกษาร่วม
ออกแนะแนวฯ เพื่อเพิ่มยอดผู้เรียนให้ถึง 1,200 คน 
   4.3 เรื่องการให้ค าปรึกษา/การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษา หากครูที่ปรึกษา
เยี่ยมบ้านแล้วมีปัญหาส่งต่อได้ตลอดเวลา โดยงานแนะแนวฯ จัดหาทุนการศึกษา ทุนส ารองยืมท าโครงการ  
หารายได้ระหว่างเรียน    
 5. งานโครงการพิเศษและงานบริการชุมชน 
   5.1 ขอขอบคุณ คุณครูผู้สอน E to E หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ จ านวน 6 
รายวิชา และการสอนระยะสั้นของขวัญปีใหม่ จ านวน 2 รายวิชา 
   5.2 ขอขอบคุณ คุณครูที่ปรึกษาที่ด าเนินการคัดกรองและส ารวจข้อมูลสภาพการ
ใช้สารเสพติดของนักเรียนนักศึกษา ขอฝากให้ครูที่ปรึกษาดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เคยใช้สารเสพติด ฝากครูที่ปรึกษา
ให้ความรู้ อบรมนักศึกษาหญิงกรณีข่าวไปเที่ยวงานปีใหม่บ้านเพื่อนรุ่นพี่ดื่มเบียร์ถูกรุมข่มขืน ฝากเป็นอุทธา
หรณ์สอนใจ 
 6. งานสวัสดิการพยาบาล 
   6.1 เรื่องการดูแลสุขภาพ ฝากคุณครูที่ปรึกษาเน้นเด็กเรื่องการดูแลตนเอง เรื่อง
อาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ บะหม่ีส าเร็จรูป น้ าอัดลม อาหารจานด่วน ฯลฯ ของอร่อยรสจัดน ามาซึ่งโรคภัย 
และควรฝึกตนเองให้ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 4 เดือนต่อครั้ง 
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    6.2 ขอบคุณที่ร่วมบริจาคโลหิต และอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษามาบริจาคโลหิต  
โดยโรงพยาบาลก าหนดจะมา 3 – 4 เดือนต่อครั้ง 
 7. เพิ่มเติมเรื่องการส่งต่อของครูที่ปรึกษา 
   7.1 ถ้านักเรียนนักศึกษาปีปัญหาเรื่องขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนให้ส่งต่องาน
แนะแนวฯ เพื่อจัดหาทุน หรือหางานท าสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
   7.2 ถ้านักเรียนนักศึกษามีปัญหาเรื่องสุขภาพ ส่งต่องานพยาบาล 
   7.3 ถ้านักศึกษามีปัญหาเรื่องความประพฤติที่ค่อนข้างรุนแรง ส่งต่องานปกครอง 
   7.4 ถ้านักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียนส่งต่อครูผู้สอน 
   7.5 ถ้านักศึกษามีปัญหาเรื่องผลการเรียน ส่งต่องานทะเบียน 
 นายนิติ นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม กล่าวเสริมว่า
ขอปรับเปลี่ยนการควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาที่มาสายช่วงเวลาเข้าแถวและท ากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายปกครองจัดโต๊ะพร้อมเจ้าหน้าที่และครูมาควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาที่มาสายซึ่งเข้าทาง
ประตูด้านอาคารฯ 9 ให้ลงชื่อและเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ บริเวณหน้าห้องพิกุลทองแทน และเม่ือถึงเวลา
เข้าแถวให้ปิดประตูด้านหน้าป้อมยามฯ (เพราะขณะนี้มีนักเรียนนักศึกษาที่รู้ว่าถ้าเข้าทางประตูด้านหน้าป้อม
ยามจะมีการกักตัวไว้จึงเปลี่ยนมาเข้าทางประตูหน้าด้านอาคารฯ 9 แทนเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเดิมไม่มีครู
และเจ้าหน้าที่มาดูแล) 

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ทางจังหวัดสิงห์บุรีขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด สมัครเข้าร่วม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานอาคารฯและแผนกเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ร่วมกันด าเนินการโดยใช้พื้นที่แผนกเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เขตอินทร์บุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย 

2. กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินงานต่าง ๆ จน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา และวิทยาลัยฯ ก าหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณและสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้กับ
บุคลากรทุกท่านในวันนี้ ณ หอประชุมฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านอยู่ร่วมงานฯ หลังจากเลิกประชุม พร้อมทั้งกล่าว
ปิดการประชุม 

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  18.05 น. 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 

          (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


