
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 4/๒๕60 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕60 
ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

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

ผู้มาประชุม จ านวน    106  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        9  คน 

      1. นายวิวรรธนชัย   ฉันทะนิตย์ ขออนุญาต 
      2. นางเพ็ญรุ่ง    วีระพงษ์ ขออนุญาต 
      3. นางศลิษา          ภิรมย์รัตน์                 ขออนุญาต 
      4. นายรัฐพล          พรหมวงศ์ ลาป่วย 
      5. นางสาวขวัญแก้ว พงษ์พยัคฆ์ ลาป่วย 
      6. นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร 
      7. นายปานดิษ       ตุ้มเงิน          

ไม่มาประชุม 
ไม่มาประชุม 

      8. นางสาวเตือนใจ  แย้มสินธุ์ ไม่มาประชุม 
      9. นายมานิตย์       ปานน่วม ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. กล่าวต้อนรับ  ครูและบุคลากรใหม่ 
1) นางฐิติมา  วงษ์ค า  ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิค

ชัยนาท 
2) นางสาวสิริวิมล  ศรีดี  ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ) 
3) นางสาวกาญจนา  ขลิบนาค  เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ (ฝ่ายแผนงานฯ) 
4) นางสาวกรรณิกาณ์  ทองสมัย  เจ้าหน้าที่งานปกครอง (ฝ่ายพัฒนากิจการฯ) 
5) นางสาวสุจิตรา  สุริยะ  เจ้าหน้าที่งานการเงิน (ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
6) นายอุทาร  ชนะชัยปรีดา  นักการภารโรง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 

 2. แสดงความยินดีกับ รางวัลดีเด่น ระดับชาติ 
  2.1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  
  2.2 การประกวดสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชี วศึกษา ระดับชาติ  ชื่ อผลงาน 
“Gelatino” ของนักเรียนสาขาเทคโนโลยีอาหาร (ฐานวิทย์) ได้รับโล่เกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ ประจ าภาค
กลาง” จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
 3. ขอขอบคุณในความร่วมมือจัดท า Paper Mache ปลาช่อน 9,999 ตัว ร่วมจัด
นิทรรศการ “เปเปอร์มาเช่ ปลาช่อน” ที่มากที่สุดในโลก “งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี” ประจ าปี 
2560 (4 – 13 พฤษภาคม 2560) ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี รับผิดชอบจัดท า 999 ตัว  
 4. ประชาสั มพั นธ์ ร้ าน Sing VC (Singburi Vocational College) สนองนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจผู้ประกอบการ” ได้ปรับปรุงใหม่ จึงขอเชิญ
ชวนให้บุคลากรประชาสัมพันธ์ และร่วมอุดหนุน 
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 5. ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือคุณครูที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 
  1) นางปราณี   แสงไข่   ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ บ้านพัก อ าเภอแสวงหา  
จังหวัดอ่างทอง พังเสียหาย เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ยอดช่วยเหลือ 7,950 บาท) 
  2) จ.ส.อ. ศุภวัฒน์ จันสถาพร ครูพิเศษสอนภาษาเวียดนาม บ้านพัก อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี พังเสียหาย เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560  
  นักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย 
  นางสาวกัญญารัตน์ นุตระ นักเรียนชั้น ปวช. 3 แผนกการบัญชี บ้านพักประสบ
อัคคีภัย เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขณะนี้มียอดช่วยเหลือ จ านวน 26,530 บาท  
 6. แนะน าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ให้แก่บุคลากรใหม่ได้รับทราบ เรื่อง การประกาศ
จัดตั้ง/ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช./ การเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี/ หลักสูตรที่เปิดสอน/ ระบบการเรียนการสอน/ ฝ่ายบริหาร และจ านวน
บุคลากร/จ านวนนักเรียน นักศึกษา/ผลการรับนักเรียน นักศึกษา/ ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ 
ผู้เรียน/ วัฒนธรรมองค์กร/ พันธกิจ/ผลงานดีเด่น ของผู้เรียน ครู บุคลากรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/  
  แนะน าอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหาร หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผลการรับนักเรียนในภาพรวมของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  
 7. ข้อสรุปจากการประชุม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้ ง 27 แห่ง เม่ือวันที่  17 
พฤษภาคม 2560 มีดังนี้ 
  1) ให้รับสมัคร รอบ 2 เพิ่มเติมได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
  2) สาขาที่ตรงกับอาชีวะเอกชน ถ้าได้ตามแผนแล้วให้หยุดรับ 
  3) ให้สถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูลผลการรับนักเรียนใหม่ในระบบ Data Center 
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. 
  4) ส่งรายงานยืนยันในระบบอีก 2 ครั้ง คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 10 
มิถุนายน 2560 
  5) ให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียนใหม่ ในที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 8. การก าหนดสถานที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
  8.1 ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
        ที่ตั้ง วงเวียนเทพสตรี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
  8.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
                                       ที่ตั้ง โรงเรียนสิงห์บุรี ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 9. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้ “ยุทธการ 200 
วัน สู่จังหวัดไร้ขยะ” ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ” 
  1) กรอกแบบส ารวจด้านการจัดการขยะ 
  2) ให้หน่วยงานจัดท าโครงการ “ส านักงานสะอาด ลดขยะ ลดโลกร้อน” 
  3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ด าเนิน “โครงการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สถานศึกษา
สะอาด ลดขยะ ลดโลกร้อน” 
  4) มีแผนปฏิทินด าเนินโครงการ 
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 10. การจัดกิจกรรม “อาชีวะสิงห์ร่วมออกก าลังกาย ทุกบ่ายวันพุธ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด ช่วงเวลาตรงกับวันพุธ คาบกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาไม่เกิน 1 
ชั่วโมง ลักษณะกิจกรรม/รูปแบบการออกก าลังกายอาจเป็นการเต้นแอโรบิค ซึ่งชุดการแต่งกายทางฝ่ายบริหารจะ
ประชุมหารือกันอีกครั้งอาจจัดท าเป็นเสื้อทีมของวิทยาลัยฯ 

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

1. ขอความร่วมมือคุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใช้งานระบบ EDR SYSTEM ให ้
ครบทุกท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ร้านกาแฟของวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วขอความร่วมมือบุคลากรทุก
ท่านช่วยกันอุดหนุนเพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ตามโครงการ “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจผู้ประกอบการ” 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 
1. การส่ง สผ.2 ขอความร่วมมือจัดส่งภายในวันที่  26 พฤษภาคม 2560 ที่งาน

ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
2. การบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อม ถ้ามีรายการมากในช่องตารางบรรทัดแรกให้พิมพ์ค า

ว่า (รายการดังแนบ) แล้วให้ใส่รายการแนบในใบหลัง แต่ขอความร่วมมือให้เพิ่มยอดรวมจ านวนเงินทั้งหมด
ในบันทึกใบหน้า บรรทัดสุดท้ายของรายการ เพื่อป้องกันยอดจ านวนเงินทั้งหมดผิดพลาด แต่ถ้ามีรายการไม่
มากใหใ้ส่รายการในบันทึกแผ่นหน้าได้เลย 

3. ขณะนี้ร้านกาแฟของวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความ
ร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกันอุดหนุน 

4.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 
  1. งานทะเบียน : ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการ
เปลี่ยนสาขาลงทะเบียนเรียนให้ตรงรหัส ส่วนนักเรียน นักศึกษาที่ลงเรียนรีเกรดจะจบไม่พร้อมรุ่นให้หัวหน้า
แผนกวิชาช่วยดูแลร่วมกับคุณครูที่ปรึกษา 
  2. งานประชาสัมพันธ์ : การเข้าร่วมงาน เข้าร่วมพิธี หรือรับรางวัลต่าง ๆ ขอความ
ร่วมมือบุคลากรที่เข้าร่วมช่วยน าภาพถ่ายส่งมอบงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะได้น าเผยแพร่ลงเว็ปไซต์หรือ 
Facebook ของวิทยาลัยฯ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  3. งานพัสดุ : การจัดซื้อวัสดุถ้ามีการยืมเงินขอให้ด าเนินการตามกระบวนต่าง ๆ ให้
เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เพราะต้องรายงานประจ าเดือนถ้ามียอดคงค้างมากจะไม่ผ่านการตรวจสอบจาก 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือหน่วยตรวจสอบภายใน การยืมเงินไปราชการต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภาย 15 วันหลังจากกลับจากการไปราชการแล้ว 
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  4. งานอาคารฯ : ในวิชาเรียนชั่วโมงสุดท้ายขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่าน ช่วยให้
นักเรียน นักศึกษาปิดประตู หน้าต่างห้องเรียนให้เรียบร้อย และตรวจตราดูแลเรื่องการปิดสวิตซ์ไฟฟ้า พัดลม 
เครื่องปรับอากาศไม่ให้มีการเปิดทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ส่วนบุคลากรที่มีหน้าที่อยู่เวร ยามรักษา
ความปลอดภัยขอความร่วมมือให้อยู่ในจุดที่จัดไว้ให้เพราะเม่ือมีผู้มาติดต่อหรือมีโทรศัพท์เข้ามาจะได้รับการ
ประสานทันท ี
  5. งานบุคลากร : ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0608/3264 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การส ารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ซึ่ง
แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรอกแบบส ารวจดังกล่าว ท่านใดที่ยังไม่ได้กรอกแบบส ารวจขอความร่วมมือกรอก
ใหเ้รียบร้อยภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  

 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) ดังนี้ 
 1. ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 
  - เป็นนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการ
และรายงานเกณฑ์ประเมินตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 
    - เกณฑ์ประเมินตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 
  - ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการห้อง โดย
เสนอรายชื่อคณะกรรมการห้องตามแบบฟอร์มที่แนบ จัดส่งที่งานปกครอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 เพื่อวิทยาลัยฯ จะได้ออกค าสั่งในภาพรวมต่อไป 
 2. สถานศึกษาคุณธรรม (ความรับผิดชอบ/ความสุภาพ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย/จิตอาสา) 
  - ตามก าหนดจะต้องถูกประเมินในภาคเรียนนี้ 
  - ฝ่ายพัฒนาฯ ได้จัดท ารายการประเมินโดยให้คุณครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน 
นักศึกษา ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้จัดส่ง ซึ่งได้สรุปแล้วคะแนนอยู่ในเกณฑ์ แต่จากสภาพนักเรียน 
นักศึกษา ยังมีข้อบกพร่องอีกมากไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูด การแสดงความเคารพหรือด้านความ
รับผิดชอบ ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้มงวดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
 3. งานครูที่ปรึกษา 
  - นโยบายเน้นการเยี่ยมบ้าน 100% การคัดกรอง การจัดท าข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
การจัดท านวัตกรรมในการด าเนินการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
  - ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านให้ครบ 100% ถ้าครบแล้วเยี่ยมเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา โดยท าเรื่องขออนุญาตออกเยี่ยมบ้าน ขอใช้รถ หรือขอเบิกค่าน้ ามัน 
  - การด าเนินงานของครูที่ปรึกษา จะต้องสรุปรายงาน สอศ. วันที่ 31 สิงหาคม 
2560 
 4. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
  - จัดพิธีมอบทุนการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 
  - คุณสมบัติในการรับทุนต่าง ๆ ที่มีมา ก าหนดเพิ่มคือให้มีกิจกรรมจิตอาสาของผู้รับ
ทุน 
  - ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา โดย
ขอให้ครูที่ปรึกษาได้เยี่ยมบ้าน และแนบหลักฐานสภาพความเป็นอยู่ประกอบด้วย 
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 5. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
  - ก าหนดการจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 
2560 
  - กิจกรรมกีฬาสีปีนี้ต้องงดการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ให้มีแต่การแข่งขัน
กีฬานอกรอบ สมาชิกที่เหลือจากนักกีฬาจะร่วมโครงการออกก าลังกาย ณ อาคารหอประชุม 
  - ขอเชิญชวนคุณครูและบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ ใน
ชั่วโมงกิจกรรม โดยเริ่มวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 
  - การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาจะจัดตัวแทนท าที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ส่วนที่
เหลือจะมอบหมายให้ร่วมกิจกรรมที่วัดใกล้บ้าน ร่วมกับครอบครัว ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษากระตุ้นด้วย 
  - ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษากระตุ้นอย่าให้นักเรียน นักศึกษาตกกิจกรรมเพราะถ้า
ตกต้องเสียเวลาซ่อม ซึ่งส่งผลให้จบไม่พร้อมเพื่อน (ปีท่ีผ่านมาต้องจบภาคฤดูร้อน) 
 6. งานสวัสดิการพยาบาล 
  - ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาดูแลเรื่องสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกก าลังกายขณะนี้เด็กลดน้ าหนักโดยใช้ยามีมาก การใส่เหล็กดัดฟัน
แฟชั่น การใส่บิ๊กอาย 
 7. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  - ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาคัดกรองสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
รวม ปีละ 2 ครั้ง 
  - กิจกรรมโครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตอาสา เน้นการใช้วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน
ไปบริการชุมชนปีละอย่างน้อย 20 ชั่วโมง (เด็กที่จบสถานประกอบการ/สถานศึกษาขอหลักฐานข้อนี้) 
  - Fix it center ปีนี้ด าเนินการ ณ อบต.บางกระบือ (เดือนมิถุนายน – เดือน
กรกฎาคม) 
 8. งานปกครอง 
  - การดูแลเรื่องเครื่องแต่งกาย ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนช่วยเข้มงวด
ในปีนี้จะจัดตรวจหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เดือนละ 1 ครั้ง โดยสลับแผนกกันตรวจ 
  - การยืนปฏิบัติหน้าที่ประตูทั้ง 3 ด้าน ขอความกรุณาคุณครูปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง
เวลา 07.30 – 08.20 น. (ยกเว้นประตูหลังปิดเวลา 07.45 น.) เรื่องการเช็คชื่อเด็กจะจัดครูหรือ
เจ้าหน้าที่เช็คแทน แล้วน าไปเสนอให้ลงช่ือ และขอให้เน้นเรื่อง ยิ้ม ไหว้ ทักทายด้วย 
  - การขับขี่ปลอดภัย ขอความกรุณาคุณครูที่ปรึกษาเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
การสวมหมวกนิรภัย 100% รถต้องมี พรบ. ที่เป็นปัจจุบัน การซ้อนท้ายท่ีเกินก าหนด 
  - ปัญหาการทะเลาะวิวาท เกิดจากปัญหาการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียล ซึ่งใช้
ภาษาหยาบคายและต่ ามากฝากคุณครูทุกท่านช่วยตักเตือน 
  - เรื่องยาเสพติด ของเราปีที่แล้วรุนแรงขึ้น ฝากคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูผู้สอนช่วย
ดูแลพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เฉพาะครูผู้สอนเด็กที่ขอเข้าห้องน้ าบ่อย ๆ และนาน ๆ ช่วยดูแลเป็นพิเศษ และ
น ามาให้งานปกครองช่วยตรวจก็ได้ (ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน) 
  - งานปกครองขอความช่วยเหลือจากคุณครูมาช่วยงานปกครองเพราะขณะนี้มีครู
ประจ าเพียง 1 ท่านต้องไปสอนที่ทุ่งคลี 1 วัน ขาดคุณครูอยู่ประจ าห้อง 

  4.4 ฝ่ายวิชาการ 
  นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่าน จัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วย STEM และหามาตรการรักษาจ านวนนักเรียน นักศึกษา กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เห็น
ความส าคัญของการเรียนการสอน 
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 2. ห้องเรียนที่อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กระดาน พัดลม เครื่องปรับอากาศช ารุด ขอความ
ร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านแจ้งหัวหน้าแผนกเพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าที่ประชุมหัวหน้าแผนกในวันจันทร์ที่ 22 
พฤษภาคม 2560 
 3. การบันทึกสมุดประเมินผลของนักเรียน นักศึกษา (สีชมพู) ในสัปดาห์ที่ 13 จะมีการ
ส่งชิ้นงานใหญ่ให้คุณครูสั่งตั้งแต่ต้นเทอมเพื่อที่นักเรียน นักศึกษาจะได้มีเวลาท า ส่วนการสั่งรายงานให้
นักเรียน นักศึกษาอ้างอิงการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด โดยขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านอธิบายกรอบ
ข้อตกลงกับนักเรียน นักศึกษาให้มีการค้นคว้าจากห้องสมุด คนละ 4 เล่ม/รายวิชา 
 4. ขอขอบคุณ คุณครูและบุคลากรทุกท่าน เนื่องจากผลจากการฝึกงานภายในวิทยาลัยฯ 
คุณครูและบุคลากรทุกห้องดูแล ก ากับและฝึกฝนนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างดีจนท าให้ได้รับค าชื่นชม  
จากผู้ปกครองและไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯ เพราะเม่ือนักเรียน นักศึกษาจบออกไป
แล้วสามารถไปท างานได้อย่างมีความสุข นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิง 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 

  1. ขอขอบคุณรองผู้อ านวยการทุกฝ่าย และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จนสามารถด าเนินไปได้อย่างส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

  2. วัดบุดดาเชิญชวนร่วมท าบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าอาวาส (หลวงเตี่ย) 
ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยมีการรับเงินท าบุญอยู่บริเวณหน้าห้องธุรการตรงจุดลงนาม 
การมาปฏิบัติราชการในตอนเช้า 

  3. การแต่งกายของบุคลากรในภาคเรียนที่ 1/2560 วันจันทร์ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ
ข้าราชการสีกากี วันอังคาร – ศุกร์ ชุดสุภาพไว้ทุกข์ สีด า ขาว 

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

 
 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

       (นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


