
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 1/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน    101  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        8  คน 

      1. นายไพโรจน์        คงสุข
เจริญ 

ไปราชการ 

      2. นายสืบศักดิ์  สุ่มอ่ิม ไปราชการ 
      3. นางสาวสุพีร์ พรมมา ขออนุญาต 
      4. นางศลิษา        ภิรมย์รัตน์ ขออนุญาต 
      5. นายภูริวัชญ์  สุขเจริญ ลาป่วยครึ่งวัน 
      6. นางสาวจารุภา ศรีนาค ไปราชการ 
      7. นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์ ไม่มาประชุม 
      8. นายมานิตย์        ปานน่วม ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 

1. ขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายในกิจกรรมการผลิตและจ าหน่ายเค้ก คุกกี้ เทศกาลปีใหม่ 
2560 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 ซึ่งมียอดรวมการผลิตทั้งหมด 5,632 
ปอนด์ 

2. การจัดงานปีใหม่ ประจ าปี 2560 ของวิทยาลัย ก าหนดจัดประมาณปลายเดือน 
มกราคม 2560 

3. การเตรียมรับการประเมินนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ ภาค 3 

 - การประเมินนักเรียน นักศึกษา วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุม 
โรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 - การประเมินสถานศึกษา วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี  

4. กิจกรรม “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 21 มกราคม 2560 โดยศูนย์ Fix It Center ของ
สถานศึกษาต่าง ๆ 200 ศูนย์ (ร่วมบริจาคช่วยเหลือ) ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีรับผิดชอบจ านวน 3 ศูนย์  
มีวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จัดบุคลากรทีมละ 30 
คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 25 คน ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว 

5. การลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน/การอยู่เวรยามรักษาการณ์ และการบันทึกเวร
ประจ าวัน ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแฟ้มลงเวลาปฏิบัติราชการโดยแยกเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบันทึก
การอยู่เวรยามรักษาการณ์ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงบันทึกในสมุดให้เป็นปัจจุบันโดยได้น าสมุดบันทึกมาไว้ที่
หน้าห้องงานบุคลากร ณ บริเวณอาคาร 9 ตรงจุดลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน 
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6. การมอบหมายงานในหน้าที่ (หัวหน้างานในฝ่ายต่าง ๆ ) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร โดยได้มอบหมายให้คุณครูสินีนาฏ กิตติกูล ท าหน้าที่หัวหน้างานวางแผนฯ และหัวหน้างานบัญชี 

7. การประชาสัมพันธ์ และการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานแนะแนวฯ และทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกท่านที่ได้
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

8. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการ 
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2560 

 8.1 รณรงค์ให้ครู นักเรียน นักศึกษา ครูภูมิปัญญา ชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์, จิตอาสา 

 8.2 ให้ทุกแห่งก าหนดค าขวัญวันครู “หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One Slogan 
One School : OSOS) เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักในความส าคัญของวันครู และความภาคภูมิใจของความเป็นครู 

 8.3 ให้ทุกแห่งจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูกล่าวค าปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อให้ค าม่ันในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ 

 8.4 ให้ทุกแห่งจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านเด็ก เยี่ยมเยียนครู ในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อแสดงถึง
ความรัก ความห่วงใย ระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองเด็ก 

9. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัย 
(ตามค าสั่งวิทยาลัย ที่ 1/2560) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี 

10. การร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจ าปี 2560 จังหวัดสิงห์บุรี ในวันจันทร์ที่ 16 
มกราคม 2560 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ ตามก าหนดการ และแผนผังการจัดงาน (ตามค าสั่งอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี ที่ 1/2560) การแต่งกาย : ชุดไว้ทุกข์สีด า /ขาว – ด า 

11. การร่วมพิธีปลงผมนาค และพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครบก าหนด  
สตมวาร (100 วัน) 

 - วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 พิธีปลงผมนาค เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางน้ า  
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 

 - วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 พิธีอุปสมบท เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางน้ า  
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 

12. การดูแล รับผิดชอบอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (รายละเอียดตามตาราง
ผู้รับผิดชอบ) 

 - คุณครูอนงค์ลักษณ์  เจดีย์  เสนอความคิดเห็นว่าห้องเบเกอรี่ ร้านกาแฟ มินิมาร์ท 
เปลี่ยนเป็นให้นักศึกษาฝึกงานรับผิดชอบ 

 - นางสาวทองเปลว ยอดข า รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ เสนอความคิดเห็นว่าห้องเรียนที่มีครู
รับผิดชอบ 2 คน และมีนักเรียน นักศึกษา หลายกลุ่ม เช่น ห้อง 121/131/142 ให้แบ่งครูและนักเรียนมาดูแล
บริเวณด้านล่างรอบ ๆ ตึก 

 - นางนงลักษณ์  คงศิริ รองฯ ฝ่ายวิชาการ เสนอความคิดเห็นว่าให้จัดท าป้าย
กฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ /การใช้เครื่องมือ/ค าขวัญแผนก 

ประธานฯ ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าจะแจ้งให้งานอาคารฯ ด าเนินการต่อไป 
13. “วิทยาลัยคุณธรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี” การด าเนินการตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีคณะกรรมการฯ มาประเมินการด าเนินการภายในปี 2560 ในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนของวิทยาลัยฯ จะมีการให้ครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน นักศึกษา ตาม
เอกสารประมาณ 30 ข้อ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) 
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14. ปัญหาในการดูแลนักเรียน นักศึกษา (ปัญหาที่ต้องรีบเร่งแก้ไข เพื่อการเป็น 
“วิทยาลัยคุณธรรม” โดยจะเริ่มด าเนินการในวันที่ 17 มกราคม 2560 

- การแต่งกายนักเรียน นักศึกษาหญิงไม่ให้สวมกระโปรงสั้น ไม่ปล่อยผมให้รวบผมให้
เรียบร้อย นักศึกษาชายไม่ให้สวมกางเกงสีด าให้สวมกางเกงสีกรมท่าเท่านั้น และทั้งนักเรียน นักศึกษาหญิงและ
ชายไม่ให้สวมรองเท้าแตะ ไม่ให้สวมเสื้อคลุมหลากหลายสีให้สวมเสื้อสูทของวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

 - ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านไม่ให้เช็คชื่อ เช็คเวลาเรียนให้นักเรียน นักศึกษาที่มา
สาย ให้ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นการฝึกวินัยให้นักเรียน นักศึกษา 

 - การจอดรถจักรยานยนต์ จะมอบหมายให้งานอาคารฯ จัดหาที่จอดให้เป็นระเบียบ 
15. การปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติ กิจกรรมหน้าเสาธง (ครูเวรหน้าประตู/ครูดูแลแถวนักเรียน

ในที่ปรึกษา) 
 - การดูแลนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมหน้าเสาธงให้นักศึกษาชายนั่งหน้าแถวทุกห้อง 
 - เวลา 07.40 น. ให้คุณครูที่อยู่เวรดูแลนักเรียน นักศึกษาบริเวณประตูแต่ละด้านปิด

ประตูและให้นักเรียน นักศึกษาที่มาสายไปยืนเข้าแถวรอด้านหน้าวิทยาลัยฯ หลังเคารพธงชาติและสวดมนต์แล้ว
จึงให้เข้าทางประตูด้านหน้า ส่วนครูและเจ้าหน้าที่ให้เข้าประตูด้านอาคาร 9 ได้ถึงเวลา 08.00 น.  

 - ให้คุณครูที่ปรึกษายืนอยู่หลังแถวของนักเรียน นักศึกษาและเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไปพร้อมกับนักเรียน นักศึกษา และหลังเลิกแถวให้ดูแลนักเรียน นักศึกษาจนขึ้นห้องเรียนไม่ให้เข้าโรงอาหาร
  

17. การคัดเลือกค าขวัญวันครู “หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One Slogan One 
School : OSOS)  

ผลการคัดเลือก 
ล าดับ 1 ครูอาชีวะสร้างคน เพื่อคนสร้างชาติ น าศาสตร์พัฒนา น้อมศรัทธาบูชาครู 
            โดย คุณครูปาริสา  ทวี 
ล าดับ 2 ตั้งใจสอนศิษย์ อุทิศเวลา น้อมน าปรัชญาฯ พัฒนาวิชาชีพ เป็นประทีปของสังคม 
            โดย คุณครูวราภรณ์  บุตตะคาม 
ล าดับ 3 ครูดี มีคุณธรรม น้อมน าค าพ่อ บอกต่อ เยาวชน เพิ่มผลอาชีพ เป็นประทีปส่อง

ทาง 
            โดย คุณครูการุญรัตน์  วงศ์ชัยโชคลาภ 
ล าดับ 4 อาชีวะ เทิดองค์พระ ภูมิพล ต้นแบบครู ผู้สร้างคน สร้างชาติไทย 
            โดย คุณครูสุภาวดี  ภิรมย์รัตน์ 
ล าดับ 5 อาชีวก้าวไกลเทิดไท้องค์ราชันย์ ด้วยครูดี มีคุณธรรม น าวิชาชีพ 
            โดย คุณครูธารทิพย์  ศิริวัฒนรักษ์ 

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
  4.1 ฝ่ายวิชาการ 
  นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1. ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านส่งแผนการรู้ฉบับสมบูรณ์แล้วที่งานหลักสูตรฯ 
เนื่องจากยังมีบางท่านส่งแค่บางส่วน 
  2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือด่วนเข้ามาแจ้งเรื่องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษาโดยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งทั้ง
ของรัฐและเอกชน เร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาแบบเข้มเพื่อให้มีความพร้อมสู่งาน
อาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส. 2 ระหว่างเดือนมกราคม 
– มีนาคม 2560 
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคุณครูประจ าแผนกดูตารางเรียน แลกตารางเพื่อสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและ
ทดสอบให้ทันก่อนนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา ให้หัวหน้าแผนกและคุณครูที่ปรึกษา ดูแลก ากับนักเรียน 
นักศึกษา ใหไ้ด้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายฯ ให้ครบถ้วน 
  4.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า
 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดเงินโอนจัดสรรมาแล้วโดยให้สถานศึกษาส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสาร
ประกอบภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษา
และกระตุ้นให้เขียนโครงการและเขียนแผนธุรกิจส่งที่งานผลิตผลฯ เพื่อคัดเลือกให้ทันภายในก าหนดต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 - 

เลิกประชุมเวลา  17.35 น. 
 

 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

       (นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


