
 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 3/๒๕61 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม ๒๕61 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน      98  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน      13  คน 

1. นางฐิติมา วงษ์ค า ไปราชการ 8. นางสาวปัณฑารีย์  วิจิตร ลาป่วย 
2. นางสาวพรรณภรณ์ บุญจทิตย์ ไปราชการ 9. นายพิษณุ เจริญ ลาป่วย 
3. นางสาวธรากุล บุญประสพ ไปราชการ 10. นางสาวสุภรัตน์ ผาสุขธรรม ไม่มาประชุม 
4. นายพยุง หุ้มไหม ไปราชการ 11. นายสุชีพ ศรีสนธิ ์ ไม่มาประชุม 
5. นายสมศักดิ์ โพธิ์วัฒ ลากิจ 12. นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์ อยู่ฐานวิทย์ฯ 
6. นางวันดี โพธิ์วัฒ ลากิจ 13. นางบริมาส อ๊อสมาน อยู่ฐานวิทย์ฯ 
7. นายณัฐพงษ ์ บุญเป๋า ลากิจ    

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมและกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพ 

2. การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 
21 

  3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และ การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID Plan 
  4. การพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
  5. การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
  6. การเร่งรัดการด าเนินการโครงการฯ ตามแผนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ และเน้นให้มีการ

บริหารงบประมาณโดยประหยัด  

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตาม
หัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. สวัสดิการ การเบิกจ่ายตรง www.cgd.go.th การตรวจสอบสิทธิ  
  2. ก าหนดการแต่งกาย 
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  3. การขออนุญาตใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
  4. การจัดท า ID Plan 
  5. การติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
  6. การรับนักเรียน นักศึกษา และจ านวนนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
  7. การจัดท าหนังสือภายใน 

 4.2 ฝ่ายวิชาการ 
 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง  
 3. จัดท าแผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2561 
 4. การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 
7 – 10 สิงหาคม 2561 ก าหนดจัด ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี เป็น
เจ้าภาพ 
 5. การรับมอบหนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา” 

 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งานครูที่ปรึกษา 
1.1 ขอขอบคุณ คุณครูที่ปรึกษาที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนอย่าง 
      ต่อเนื่อง 
1.2 การเยี่ยมบ้าน เด็กเก่าควรเยี่ยมได้ 100% แล้วเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงซ้ า เด็กใหม่ควร 
      เยี่ยมได้ประมาณ 50% ซึ่งจะรายงานผล เดือนสิงหาคม 2561 

 2. งานโครงการพิเศษ บริการชุมชน และคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
   2.1 ขอขอบคุณ คุณครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 2 ศูนย์ คือ อบต.น้ าตาล และ อบต.ท่าข้าม  
   2.2 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด พิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 จัดอบรมนักศึกษาชาย เรื่องลดละเลิกบุหรี่/ยาเสพติด เม่ือวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดทบทวน
ความรู้เรื่องสารเสพติด แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 
   2.3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยฯ รับผิดชอบ 1 ศูนย์ ที่วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ โดย
คุณครูแผนกคอมฯ และไอที 
   2.4 งานคลินิกเทคโนโลยี ด าเนินการให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี ของภาคกลางและการประชุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 3. งานแนะแนวฯ 

 3.1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
3.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 

พฤษภาคม 2561 ณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
 นายนิติ นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม กล่าวเสริมว่า 
ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านช่วยกันดูแลนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในปีการศึกษา 2561 
โดยให้คุณครู และบุคลากรทุกท่านรับไหว้นักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความอ่อนน้อมอ่อนโยนขึ้น
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้แข็งกระด้าง และให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการปิดประตู เพราะเม่ือเลยเวลาเข้าแถวตอน 
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เช้าแล้วนักเรียนนักศึกษา แต่งกายผิดระเบียบและขาดความกระตือรือร้นในการมาเข้าแถวหน้าเสาธง โดยให้มีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อหาความเหมาะสมและให้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี) ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวน 40 คน โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ดังนี้ 
 - จ าหน่ายใบสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2561 
 - รับสมัครทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 
2561  
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางเว็บไซต์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ วันที่ 
30 มีนาคม 2561  
 - ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ (ข้อเขียน) วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 - ประกาศผลการสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา วันที่ 5 เมษายน 2561 
 - รายงานตัว/ลงทะเบียน/ช าระเงิน วันที่ 12 เมษายน 2561 
 - รายงานจ านวนรับนักศึกษาให้สถาบันฯ รับทราบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
2 (รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง) 
 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 2. การลงเวลาปฏิบัติงานของคุณครูและเจ้าหน้าที่ในระหว่างปิดภาคเรียนให้ลงเวลาได้ถึง
เวลา 08.30 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป การแต่งกายชุดสุภาพ 
 3. ก าหนดจัดงานท าบุญประจ าปีและรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 
2561 ทางฝ่ายบริหารฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ที่ประชุมมีมติให้จัดในวันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. ณ หอประชุมฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานโดยแต่งกายชุดไทย ผ้าไทยสวยงาม 

นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ท่ีประชุม
รับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 
 การจัดหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องระหว่างพื้นฐานอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาซึ่งทางฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณาดูตามคุณสมบัติความพร้อมแล้วเห็นควรว่าให้แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) จัดท าและพัฒนาหลักสูตร เพราะว่าหลักสูตร ระดับ ปวส. ที่สนอง S – Curve วิทยาลัยฯ 
พิจารณาจัดส่งหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่วน
หลักสูตรระดับ ปวช. ที่สามารถเชื่อมโยงกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือหลักสูตรสาขาวิชาอาหารฯ แต่ถ้าจะ
เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระดับปวช.ต่อเนื่องถึงระดับ ปวส. ก็มีความเป็นไปได้ ซึ่งจะประชุม
พิจารณาในวันที่ 8 มีนาคม 2561 หากส่งไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหลักสูตรละ 100,000 บาท   

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.20 น. 
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        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

          (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


