
 

 
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 

ครั้งที่ 3/๒๕61 
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม ๒๕61 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม จ านวน      93  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน      12  คน 

1. นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล ไปราชการ 8. นางสาวธารทิพย์ ศิริวัฒนรักษ์ ลากิจ 
2. นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ ไปราชการ 9. นางสาวนุชนาถ ปานน่วม ลาป่วย 
3. นางสาวเตชินี เลิศเมือง ไปราชการ 10. นายสุชีพ ศรีสนธิ ์ ไม่มาประชุม 
4. นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์ ไปราชการ 11. นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์ อยู่ฐานวิทย์ฯ 
5. นางพัชรินทร์         จันทร์อินทร์      ไปราชการ 12. นายสมพิศ เกิดเรือง อยู่ฐานวิทย์ฯ 
6. นายสมศักดิ์  โพธิ์วัฒ  เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาฯ   
7. นายชุติพงษ์  สุวรรณประเสริฐ เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาฯ   

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมและกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้กระทรวงศึกษาธิการ น้อมน าพระบรมราโชวาท ของในหลวง 
รัชกาล ที่ 9 สู่การปฏิบัติ  

2. การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 
21 

 - การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 - การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 - การให้นักเรียน นักศึกษา ได้คิดสร้างสรรค์  
ซึ่งจากการน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียน การสอน ของตัวแทนคุณครูบนเวทีที่ได้ไปอบรม 

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC” เม่ือวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50 ปี กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นั้น ได้รับค าชื่นชมจากผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นอย่างมากที่มีการน าเสนอวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ 

  3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และ การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ให้จัดท า
เป็นรูปแบบ Model Teacher 

  4. การพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและนโยบายของผู้อ านวยการ ขอความร่วมมืองานปกครองสร้างชุมชนรอบวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยเป็น
หูเป็นตาส่วนภายในวิทยาลัยฯ ให้เริ่มจากห้องเรียน ทั้งคุณครูที่ปรึกษา คุณครูผู้สอน และบุคลากรทุกท่าน  

  5. การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมาย 
ผู้ดูแลอาคารฯ และความเรียบร้อยของอุปกรณ์ภายในส านักงานเรียบร้อยแล้ว 

  6. การเร่งรัดการด าเนินการโครงการฯ ตามแผนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ และเน้นให้มีการ
บริหารงบประมาณโดยประหยัด ขอความร่วมมือให้รีบด าเนินการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

                       ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สวัสดิการ การเบิกจ่ายตรง www.cgd.go.th การตรวจสอบสิทธิ  
- การใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่า

รักษาพยาบาล โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประจ าตัวประชาชนพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรงแทนรูปแบบเดิม สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งท่ัวประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบสิทธิก่อนไปใช้บริการ หากพบปัญหา 
ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
      2. ก าหนดการแต่งกายของบุคลากรประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 ยังคงเดิม ส่วนการแต่ง
กายช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 รัฐบาลเชิญชวน ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 
  3. การขออนุญาตใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  ให้เขียนขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง 
และแนบค าสั่งต้นเรื่องไปพร้อมด้วย 
  4. การจัดท า ID Plan มอบหมายให้  คุณครูยุพา  บรรโล หัวหน้างานบุคลากร ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (รายละเอียดตามปฏิทินการด าเนินการฯ และ แผนผังแนวทางการประเมินตนเอง
ฯ ที่แจกในที่ประชุม)   
  5. การติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
   - งานทะเบียน งานวิจัยฯ งานส่งเสริมฯ งานกิจกรรม งานทวิภาคี งานบุคลากร  
งานหลักสูตรฯ งานโครงการพิเศษ งานแนะแนวฯ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ขอความร่วมมือ กรอก
รายละเอียด และน าส่งคืน ที่งานวางแผนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561  
  6. การรับนักเรียน นักศึกษา และจ านวนนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
ปัจจุบันมีนักเรียน ระดับ ปวช. จ านวน 752 คน ระดับ ปวส. จ านวน 339 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 58 คน  
ระบบทวิภาคี  (โรงเรี ยนทุ่ งคลี โคกช้ างวิทยา) จ านวน 24 คน  จ านวนรวมทั้ งสิ้ น  1 ,173 คน  
                           7. ขอความอนุเคราะห์คุณครูผู้สอนทุกท่าน ให้นักเรียน นักศึกษา ท าความสะอาดห้องเรียน 
และปิดหน้าต่าง พร้อมทั้งตรวจดูระบบน้ า ไฟฟ้า ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกจากห้องเรียนให้เรียบร้อย 
  8. การจัดท าหนังสือภายใน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  
   ข้อควรระวัง  
    - ขึ้นต้น ด้วย เนื่องจาก จะไม่ลงท้ายด้วย นั้น 
   - ขึ้นต้น ด้วย ตาม/ตามท่ี/ด้วย ลงท้ายด้วย นั้น ได้ 
 
 
 



- 3 - 

   ข้อควรระวัง 
   - อ้างถึง (ไม่มี) 
   - สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ไม่มี) 
   - ค าลงท้าย ขอแสดงความนับถือ (ไม่มี) 
  8. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
วิทยาลัยฯ ได้ระดับ 3 ดาว ได้เข้าร่วมการประเมินในระดับภาค ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 

 4.2 ฝ่ายวิชาการ 
 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านส่งรอบที่ 2 ภายในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 โดยจัดท าแผนอย่างน้อย 1 รายวิชาที่จัดวิธีการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active 
Learning ให้ตรงกับหน่วย PLC อย่างน้อย 3 หน่วย 
 2. การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง  
  ระดับชั้น ปวช. 
  - แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  
  ระดับชั้น ปวส. 
  - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  
  ระดับมัธยมศึกษา 
  - สาขาวิชาอาหารฯ กับ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม (หลักสูตรเตรียมอาชีวะ) 
  - สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้ กับ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง (หลักสูตรระยะสั้น) 
 3. จัดท าแผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2561  
คุณครูท่านใดสนใจจะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแบบทดสอบให้แจ้งความประสงค์ที่หัวหน้างานวัดผลฯ 
 4. การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 
7 – 10 สิงหาคม 2561 ก าหนดจัด ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี เป็น
เจ้าภาพ 
 5. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นตัวแทนทั้ง
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ภาคกลาง ซึ่งก าหนดจัด ณ จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 
  ระดับ ปวช. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากกากถั่วแดงหลวง 
  ระดับ ปวส. การพัฒนาชาชงสมุนไพร Srar gooseberry leaves 
 6. การรับมอบหนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา” ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ "ศาสตร์ของ
พระราชา : ผู้น าโลกในการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1  โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้มอบไว้ที่  
งานวิทยบริการ (ห้องสมุด) ของวิทยาลัยฯ หากบุคลากรท่านใดสนใจขอยืมได้ที่ห้องสมุดหรือสแกน QR Code 
เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF หรือ e – book มอบหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลส าเนา QR Code ลงเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ และมอบหมายให้คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษาอ่านและสรุปใจความ
ส าคัญเพิ่มเติมไปในรายวิชาที่เรียน 
  7. การเบิกค่าสอนนอกเวลา ขอความร่วมมือหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกตรวจสอบใบเบิก 
ใหเ้รียบร้อยและส่งให้ตรงตามก าหนดเวลา 
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 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งานครูที่ปรึกษา 
1.1 ขอขอบคุณ คุณครูที่ปรึกษาที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนอย่างต่อเนื่อง 
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 พิธีเปิดเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 จัดอบรมนักศึกษาชาย เรื่องลดละเลิกบุหรี่/ยาเสพติด เม่ือวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดทบทวน
ความรู้เรื่องสารเสพติด แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 
  2.3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยฯ รับผิดชอบ 1 ศูนย์ ที่วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ โดยคุณครู
แผนกคอมฯ และไอที 
  2.4 งานคลินิกเทคโนโลยี ด าเนินการให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับ
จังหวัดสิงห์บุรี ของภาคกลางและการประชุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 3. งานแนะแนวฯ 
  3.1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร 
คณะครู เจ้าหน้าที่ ท่ีร่วมบริจาคทุนในปีนี้ ผู้อ านวยการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี (คนเก่ง 
คนดี) คนดี คือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เช่น มีความเสียสละ สมัครท างานองค์การเป็นปีที่ 2 และการ
ช่วยเหลืองานของแผนกสม่ าเสมอ ส่วนคนเก่ง จากการพิจารณาผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น 
  3.2 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ คุณครูที่ปรึกษาติดตามการใช้
จ่าย/ผลการเรียน/งานจิตอาสา เพื่อสร้างจิตส านึกรับผิดชอบในการส่งคืนเงินกู้เมื่อส าเร็จการศึกษา  
 4. งานปกครอง 
  4.1 ตู้แดง ระยะนี้จะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาสอดส่องดูแล 
  4.2 ขอความร่วมมือ คุณครูทุกท่านซึ่งเป็นครูปกครองช่วยดูแลส่งเสริมระเบียบวินัย 
  4.3 ขอความร่วมมือสอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติด 
  4.4 มีหนังสือห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ความ
ร่วมมือช่วยดูแลด้วย หากมีการกระท าผิดให้สั่งปรับตั้งแต่ 2,000 บาท – 5,000 บาท หากติดและทนไม่ได้จริง ๆ 
ต้องออกไปสูบข้างนอกสถานศึกษา 
 5. งานสวัสดิการพยาบาล 
  5.1 ฝากคุณครูที่ปรึกษาเตือนนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก
กันน็อค พรบ. และใบขับขี่ ต้องเป็นปัจจุบัน ปีนี้มีอุบัติเหตุเยอะมาก 
  5.2 ก าหนดรับบริจาคโลหิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
  5.3 ก าหนดตรวจสุขภาพประจ าปี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
 6. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
  6.1 ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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  6.2 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ผ่านระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดและได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันระดับภาค ภาคกลาง ดังนี้ 
   - วอลเลย์บอลชาย 
   - วอลเลย์บอลหญิง 
   - เปตองหญิงคู่ 
   - เปตองคู่ผสม 
   - มวยสากลชายสมัครเล่น 
   - ทุ่มน้ าหนักชาย – หญิง 
  6.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
ก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 
  6.4 โครงการสืบสานปณิธานและหลักการทรงงานของพ่อพร้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามโครงการก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนนักศึกษาน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน โดยก าหนดให้ท าที่บ้าน 3 เรื่อง และที่สถานศึกษา 3 เรื่อง 
เป็นคนละ 6 เรื่อง ซึ่งงานกิจกรรมจะมีแบบฟอร์มที่แจกเพื่อรายงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
  6.5 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก าหนด โดยจัดท าเป็น โครงงานคุณธรรมจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งขอแนะน าหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้แก่ คุณครูสุพีร์  
สุริยะ  

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 คุณครูสุพีร์  สุริยะ หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม ได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากร
บรรยายรายละเอียดในการจัดท าโครงงานคุณธรรมของบุคลากรในวิทยาลัยฯ โดยให้แบ่งกลุ่มและวิเคราะห์
ปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน (ตามเอกสารประกอบการจัดท าโครงงานฯ แจกในที่ประชุม) 
 บุคลากรทุกคนแบ่งกลุ่มจัดท าโครงงานคุณธรรมฯ จ านวน 13 กลุ่ม และได้ให้ตัวแทน
น าเสนอในที่ประชุมเป็นตัวอย่าง จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริหาร ตัวแทนน าเสนอคือ นางทองพราว  ฮวบหิน  
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ และกลุ่มแผนกวิชาการตลาด ตัวแทนน าเสนอ คือ นางวันชุลี  หิรัญแพทย์ หัวหน้า
แผนกวิชาการตลาด 

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

 
 
 

        (นางเกษร  เปรมทอง) 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

          (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


