
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 3/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน    102  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        8  คน 

      1. นายสืบศักดิ์        สุ่มอ่ิม ไปราชการ 
      2. นายนรินทร์  บ าเพ็ญ ไปราชการ 
      3. นางรัตติกร         จันทมาศ                 ไปราชการ 
      4. นางจริยา           เครือสินธุ์ ลาป่วย 
      5. นายรัฐพล          พรหมวงศ์ ไปราชการ 
      6. นายปาณดิษ       ตุ้มเงิน                                      ลาป่วย 
      7. นางสาวเตือนใจ   แย้มสินธุ์ ไม่มาประชุม 
      8. นายมานิตย์        ปานน่วม ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. การน าระบบซอฟต์แวร์ บริหารการอาชีวศึกษามาใช้เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ EDR SYSTEM เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
จากนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ 300 บาท 
 2. การปรับปรุงร้านกาแฟ SING VC (Singburi Vocational College) รองรับนโยบาย
การประกอบธุรกิจเพื่อการค้าแบบครบวงจร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย “หนึ่ง
วิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ” โดยขอความเห็นชอบใช้งบประมาณจาก งบประมาณโครงการแผนธุรกิจฯ ของวิทยาลัย 
และงบสวัสดิการวิทยาลัยฯ (ประมาณ 51,500 บาท) 
 3. การก าหนดวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีและ
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ ของวิทยาลัยฯ โดยในปีนี้สมาคมศิษย์เก่าจะจัดพิธีทอดผ้าป่า 
เพื่อการศึกษา โดยจะน าเงินระดมทุนมาพัฒนาวิทยาลัยฯ (การแต่งกาย : สุภาพสตรีสวมเสื้อผ้าลูกไม้สีสุภาพ 
โทนสีอ่อน/ผ้าถุงสีเข้มได้ สุภาพบุรุษ : เสื้อผ้าไทยสีสุภาพโทนสีอ่อน )  
 4. เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้จัดพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อนในนามอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับค าชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรี ว่าวิทยาลัย
ฯ สามารถแสดงศักยภาพความสามารถด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นอย่างดีและ
สมบูรณ์แบบ 
 5. การเตรียมการและการด าเนินงาน วันรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบโควตา  
วันอาทิตย์ท่ี 12 มีนาคม 2560 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งวิทยาลัยฯ  
ที่ 076/2560 ซึ่งจะชี้แจงเรื่องการใช้ระบบ EDR SYSTEM ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบด้วย 
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 6. การเตรียมการและการด าเนินงาน วันรับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตาม
ค าสั่งวิทยาลัยที่ 075/2560 (การแต่งกาย : สวมชุดครุยวิทยฐานะตามสถาบันฯ ที่ท่านจบการศึกษา) 
 7. การถ่ายรูปเพื่อจัดท า ท าเนียบบุคลากร วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
 8. โครงการจัดท าเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ในงานเทศกาลกินปลาฯ ระหว่างวันที่  
4 – 13 พฤษภาคม 2560 ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี รับผิดชอบ 999 ตัว ในนามวิทยาลัยฯ 
รับผิดชอบ 265 ตัว ซึ่งมี 3 รูปแบบ จะเป็นแนวขาว ด า เหมือนจริง และสร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้คุณครู
ชินตะวัน บรรโลคุณครู นักเรียนแผนกวิชาศิลปกรรมออกแบบและจัดท ารูปแบบตัวปลาช่อน 
 9. กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2560 
ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน 53 คน 
 10. ขอให้ผู้ที่ มีหน้าที่อยู่เวร – ยาม รักษาความปลอดภัย ช่วยกันดูแลการปิดสวิตซ์  
ถอดปลั๊กไฟ และตรวจสอบตามอาคารเรียน ห้องแผนก ห้องส านักงานที่เปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ส านักงานทิ้งไว้ 
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องให้ทราบและมาปิดสวิตซ์ไฟเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 

1. ก าหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบโควตา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 
2560 และก าหนดประชุมผู้ปกครองในวันที่ 20 เมษายน 2560 จะมีการปรับการวางผัง จัดรูปแบบสถานที่จุด
ให้บริการผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ใหม่ 

2. รูปแบบ แบบฟอร์ม การรับมอบตัวฯ จะแยกสีเอกสารให้เพื่อความสะดวกส่วน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ทางคุณครูจริยา เครือสินธุ์ หัวหน้างานทะเบียนจะ
ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมนัดหมาย 

  4.2 ฝ่ายวิชาการ 
  นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1. ขอขอบคุณและชื่นชมคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านในกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 นักเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียนมาก คุณครูท าการสอนดี  
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนครบถ้วนสมบูรณ์ กิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก 
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  2. ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านเตรียมแผนการเรียน สั่งซื้อหนังสือเรียน ให้ทัน
ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ในการสั่งซื้อหนังสือเรียน ปวช. ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยขอดู
ทะเบียนหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ได้ที่งานพัสดุ ตามเงื่อนไข 3 ส านักพิมพ์ 
  3. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาผลการการเรียนใน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องพิกุลทอง ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านส่งผลการเรียนอย่างช้าภายในวันที่ 
10 มีนาคม 2560 ส่วนคุณครูท่านใดที่ส่งมาแล้วทางงานวัดผลได้น าผลการเรียนลงในระบบแล้วให้คุณครู
ไปตรวจสอบได้ที่งานวัดผล 
  4. ก าหนดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 20 – 
24 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ขอให้บุคลากรที่ลงช่ือไว้เข้ารับการพัฒนาฯ ตามก าหนด 
 4.3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
 1. การจัดส่ง SAR รายบุคคล และ SAR แผนก ขอความร่วมมือให้คุณครูทุกท่านจัดส่ง
ตามก าหนดเพื่อที่ทางฝ่ายแผนงานฯ จะได้ด าเนินการต่อไป 
 2. ขอเชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณาร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 
2560 เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วันที่ 20 มีนาคม 
2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง) 
 3. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกันสนับสนุนร้านกาแฟของวิทยาลัยฯ  
 4.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 

การซ่อมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2560 ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา
ท ากิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้ 

1. ช่วยท างานบ้านเพิ่มโดยจะโทรศัพท์สอบถามจากผู้ปกครอง 
 2. ตักบาตรตอนเช้าพร้อมทั้งถ่ายรูปส่งทาง LINE ทุกวัน  
 ขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรทุกท่านช่วยดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ส่งไปบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามห้องส านักงานต่าง ๆ มอบหมายงานให้รับผิดชอบเพื่อช่วยกันปรับให้นักเรียน นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นโดยเวลา 14.00 น. นักเรียน นักศึกษาจะต้องไปสวดมนต์พร้อมกันทุกวัน ณ หอประชุม 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 - 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

       (นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


