
 
 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 2/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน        94  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน          9  คน 

1. นางเบญจทิพย์ 
2. นางสาววนัสนันท์ 

เชษฐพันธ์ 
คล่องดี 

ไปราชการ 
ลาคลอดบุตร 

3. นายสืบศักดิ์ สุ่มอ่ิม ลาป่วย 
4. นางสาวสุภรัตน์ ผาสุขธรรม ลาป่วย 
5. นางสาวจารุภา ศรีนาค ลาป่วย 
6. นางสาวบุณยาพร     ทองอิน          ลาป่วย 
7. นางสาวสุดารัตน์      ศรีอุดม          ลาป่วย 
8. นางสาวเตือนใจ       แย้มสินธุ์        อยู่ฐานวิทย์ฯ 
9. นายสมพิศ             เกิดเรือง         อยู่ฐานวิทย์ฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.09 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. รายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขณะนี้มีนักเรียนมาสมัครเรียน 
ยังไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา โดยมีการรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 24 
มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั่วประเทศ 
                2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอน ระดับชั้น ปวช. จากเดิมใช้หลักสูตร พ.ศ. 2556 เป็น หลักสูตร พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการจัดแผน  
การเรียนและจัดตารางเรียนตารางสอนให้สอดคล้องกัน (นัดหมายประชุมหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกและ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพิกุลทอง) 

3. การประเมินคุณภาพภายในจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ เปลี่ยนฝากงานประกันฯ  
ช่วยตรวจสอบแก้ไขเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินฯ ส่วนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 วิทยาลัยน าร่องได้มีการประเมินไปเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของคุณครูต้องมี
ความเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพครู 13 ตัวบ่งชี้  เพราะในปีการศึกษา 2563 จะไม่มีการจัดการศึกษาหลักสูตร 
ป.บัณฑิต แต่จะเป็นหลักสูตรวิชาชีพครู 4 ปี แล้วไปสอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภา 

                       ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม   รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ประกาศผลการสอบแก้ตัว 0, มส, ภาคเรียนที่  2/2562 วันที่  12 มีนาคม 2562 
ผู้อ านวยการลงนามใบประกาศนียบัตร วันที่ 15 มีนาคม 2562 ก าหนดจัดพิธีมอบใบประกาศฯ วันที่ 28 
มีนาคม 2562 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายวิชาการ  
 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณ คุณครูผู้สอนทุกท่านที่ส่งแผนการสอน ครบ 100% การส่งผลคะแนนของ
นักเรียนเป็นไปตามก าหนด ส่วนการส่งเล่มวิชาโครงการขอความร่วมมือคุณครูแจ้งนักเรียนให้ท า 3 เล่ม 
เพราะต้องเก็บไว้ที่งานหลักสูตรฯ 1 เล่ม งานวัดผลฯ 1 เล่ม งานวิจัยฯ 1 เล่ม 
 2. การเบิกจ่ายค่าสอน บางครั้งอาจมีการล่าช้าสาเหตุมาจากการลงนามในเอกสารของ 
คุณครูผู้สอนประจ าชั่วโมง ไม่เป็นปัจจุบัน และมีข้อผิดพลาดเรื่องตัวเลข ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ขอ
ความร่วมมือหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกแล้วให้จัดส่งคุณครู 1 ท่าน/แผนกวิชา ท าหน้าที่ตรวจใบเบิกค่าสอน
ร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 3. การนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ปัญหาที่พบคือเมื่อออกไปนิเทศแล้วคุณครูไม่เขียน
รายงานส่งและบางหน่วยงานแจ้งว่าไม่มีคุณครูออกไปนิเทศ ซึ่งการออกไปนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
คุณครูสามารถน ามานับเป็นชั่วโมงและเขียนรายงานใน 13 ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ 
 4. การสอบปลายภาคเรียนที่  2/2561 ซึ่งก าหนดการสอบไปเม่ือวันที่  13 – 18 
กุมภาพันธ์ 2562 วิชาปฏิบัติสามารถสอบนอกตารางได้ แต่วิชาทฤษฎี ขอความร่วมมือจัดสอบในตาราง
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กับการเข้าห้องสอบ  
 5. การจัดตารางเรียนตารางสอนและการจัดแผนการเรียน ปวช.2 - 3 ใช้หลักสูตรเก่าปี 
พ.ศ. 2556 ซึ่งได้มอบหมายให้งานหลักสูตรฯ ติดตามให้ครบถ้วนทุกแผนกวิชา 
 6. การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เปิดสอนรายวิชาที่มีนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ได้มาลงทะเบียนเรียน เพื่อให้จบการศึกษาตามก าหนด ขอขอบคุณงาน
ทะเบียนและคุณครูผู้สอนที่ให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนน านักเรียน  
ไปสอนในห้องเรียน ไม่สอนในห้องพักครู เนื่องจากจะท าให้รบกวนคุณครูท่านอ่ืน ๆ 
 คุณครูอนงค์ลักษณ์  เจดีย์  ขออนุญาตชี้แจงในที่ประชุมว่า การออกนิเทศนักเรียน
นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมาพบปัญหาคือสถานที่ฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาบางแห่งอยู่ไกลและคุณครูไม่มี
รถยนต์ ขอความอนุเคราะห์ทางวิทยาลัยฯ จัดรถยนต์ให้ ซึ่งครูผู้สอนมีภาระงานโดยบางครั้งว่างไม่พร้อมกัน 
 นางทองพราว  ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าให้คุณครูที่ต้องการออก
นิเทศแจ้งความประสงค์ที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลแล้วจัดการออกนิเทศ เช่น 
เส้นทางใกล้เคียงกันไปพร้อมกัน 
 นายนิติ  นาชิต  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม กล่าว
เพิ่มเติมว่าให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดท าแผนการนิเทศประจ าปี แล้วจัดประชุมเพื่อนัดหมายการออก
นิเทศไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถจัดเป็นโครงสร้างงานและแก้ไขได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทุกฝ่าย 
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 4.2 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นายกริช  เตียนพลกรัง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีข้อสั่งการให้อาชีวศึกษาจังหวัดและ
สถานศึกษาด าเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพื่อด าเนินโครงการอาชีวะอาสา ลด
ควัน ลดฝุ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สิงห์บุรี ได้รับมอบหมายให้จัดท าหน้ากากอนามัย จ านวน 10,000 ชิ้น เพื่อน าไปใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้น าไปส่งมอบตามจ านวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 

2. สถานีต ารวจภูธรเมืองสิงห์บุรี ก าหนดมอบหมวกนิรภัยให้กับทางวิทยาลัยฯ จ านวน 25 
ใบ เพื่อไว้แจกให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหมวกนิรภัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  

3. การจัดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 
2 – 8 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยฯ จัดส่งเนตรนารีเข้า
ร่วมงานจ านวน 1 หมู่ (8 คน) และครูผู้ควบคุม 2 คน คือ นางสาวธรากุล  บุญประสพ และ นางสาวธิดา
รัตน์  ราชสิงห์ เพื่อน ากลับมาจัดท าแผนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

4. โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดจัดให้บริการประชาชนในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งรับผิดชอบโดยงานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

5. โครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2562 ณ มทบ.13 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 15 คน/คุณครูเตชินี เลิศเมือง เป็นผู้ควบคุม 

6. “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน าในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี  มีนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 16 คน/คุณครูเตชินี เลิศเมือง เป็นผู้ควบคุม 

7. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจัดท าสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “การรู้ 
เท่าทันสื่อ” วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิงห์บุรี มี
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน 1 ทีม (3 คน)/คุณครูธรากุล  บุญประสพ เป็นผู้ควบคุม  ซึ่งเมื่อกลับ
จากอบรมจะต้องมีการจัดท าคลิปวีดีโอส่งเข้าร่วมการประกวดต่อไป 

8. การประเมินผลกองลูกเสือ เนตรนารีดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2562 ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการประเมิน วิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี 

9. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 
2562 ณ เทศบาลต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยก าหนดพิธีเปิดในวันที่ 19 มีนาคม 
2562 

10. ก าหนดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพิกุลทอง  
ขอเชิญคณะกรรมการทั้ง 2 กิจกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
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 11. งานกิจกรรมก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม 
จ านวน 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562 /รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 
15 – 19 มีนาคม 2562 /รอบที่ 3 ระหว่างวันที่  29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 256 ขอความร่วมมือ
คุณครูที่ปรึกษาติดตามให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนและซ่อมกิจกรรมให้เรียบร้อยตามก าหนดระยะดังกล่าว 

12. การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมชมรมวิชาชีพ กิจกรรมโครงการฯ ภาคเรียน
ที่ 1/2562และภาคเรียน2/2562 อยู่ในระหว่างจัดท าแผนฯ 

13. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและกิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก าหนดจัด
กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 พร้อมกับจังหวัดสิงห์บุรี 

14. การจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน๊อค) ของนักเรียนนักศึกษา
รวมทั้งคุณครูและบุคลากรทุกท่านซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งองค์กร ก าหนดจัดในภาคเรียนที่ 1/2562 ส าหรับ
นักเรียนนักศึกษาโดยจะตรวจในตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง  

ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือกันด าเนินงานพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีในปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา 

นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมกล่าว
เพิ่มเติมว่าขอขอบคุณ คุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการพัฒนาผู้เรียนและ
เป็นแม่พิมพ์ที่ดทีั้งกระบวนการสอนและกระบวนการกล่อมเกลา 

 4.3 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การมอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีมีผลการประเมินระดับ 5 
ดาว โดยมีผลคะแนนสูงสุดในกลุ่มภาคกลาง และรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ได้รับมอบหมายจากท่าน
ผู้อ านวยการให้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 
 2. การประกันคุณภาพผลการประเมินออนไลน์ที่วิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลเข้าไปคือคะแนนดีมาก 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการ เข้ารับการประเมินจากภายนอก รอบที่ 4 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกระบบแท่งเงินเดือนแบบเดิมและใช้การประเมินแบบใหม่เป็นระบบการเลื่อน
เงินเดือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งวงเงินไม่เกิน 3% ของฐานการค านวณ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ครอบคลุม 
13 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และมีผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดี
มาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในการประเมินรอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีผลการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562) รายละเอียดตาม
เอกสารที่ช้ีแจงในที่ประชุม 
 3. ก าหนดพิธีรับใบประกาศฯ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 วันที่ 28 
มีนาคม 2562 (การแต่งกาย : คุณครูผู้สอนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของสถาบันที่จบการศึกษา) 
 4. ก าหนดพิธีท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และรดน้ าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณี 
สงกรานต์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (การแต่งกาย : สวมเสื้อลายดอก)  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้บริหารฯ ว่ารัฐบาลเชิญ
ชวนให้สวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ขอความร่วมมือบุคลากรทุก
ท่านถือปฏิบัติ 
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 6. ก าหนดหยุดลงเวลาปฏิบัติงานของคุณครูทุกท่าน ระหว่างวันที่ 12 – 30 เมษายน 2562  
เริ่มลงเวลาปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แต่ระหว่างหยุดลงนามถ้ามีภารกิจงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  
รวมทั้งบุคลากรที่มีหน้าที่อยู่เวร – ยาม ให้ปฏิบัติตามตารางการอยู่เวร – ยามตามปกติ ก าหนดเปิดภาคเรียน 
ที่ 1/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ส่วนข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าให้ใช้สิทธิวันลาพักผ่อน 
ลูกจ้างช่ัวคราวและครูอัตราจ้างก าหนดให้หยุดลงเวลาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของวิทยาลัยฯ โดยงานบุคลากร
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  
 7. ก าหนดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  
18 – 30 มีนาคม 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั่วประเทศ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 นายนิติ  นาชิต  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมดังนี้  
 - ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านด าเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับงานพัสดุ งานการเงินให้
เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ท้ังชุดเบิก และสัญญายืมเงิน ฯลฯ 
 - ได้รับบันทึกข้อความขออนุญาตลาออกจากราชการของคุณครูบุปฝา ท าดี แผนกวิชาผ้า
และเครื่องแต่งกาย ซึ่งยื่นลาออกวันที่ 14 มีนาคม 2562 และมีผลทางราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562  

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ภัตตาคาร
ไพบูลย์ไก่ย่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพ  
 - นโยบายการลดใช้ขยะ มอบหมายงานอาคารฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานทาง
จังหวัดสิงห์บุรีทราบตามก าหนดระยะเวลา 
 - นโยบายการรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด 
 - การอบรมพัฒนาตนเองของคุณครูผู้สอน จะมีการแจ้งหลักสูตรเพิ่มเติมจากทางส านัก
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในระยะที่ 2 อีกครั้ง ในการเลือกอบรมแต่ละหลักสูตรจะต้อง
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ ID PLAN ของคุณครูผู้สอนหรือไม่ 
 - กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันด าเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีตลอดมา 

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 

        (นางเกษร  เปรมทอง) 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
          (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


