
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 5/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน        98  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        12  คน 

      1. นางนงลักษณ์   คงศิริ ไปราชการ 
      2. นางจิตติมา    น่วมนิ่ม ลาป่วย 
      3. นางละอองดาว    เสนะพันธุ์                 ลากิจ 
      4. นายสืบศักดิ์       สุ่มอ่ิม ไปราชการ 
      5. นางบุปผา         ท าดี ลาป่วย 
      6. นางจริยา          เครือสินธุ์ 
      7. นางอุศนา         ชูชัยมงคล          

ลาป่วย 
ลาป่วย 

      8. นางสาวพรรณภรณ์ บุญจฑิตย ์      ลาป่วย 
      9. นางสาวสุภรัตน์    ผาสุขธรรม ลาป่วย 
    10. นางสาวสุวรรณดี  จักรนารายณ์      ลาคลอดบุตร 
    11. นางสาวปัณฑารีย์  วิจิตร               ไม่มาประชุม 
    12. นายปาณดิษ        ตุ้มเงิน ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมกล่าวย้ าถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองและแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. กล่าวต้อนรับและแนะน าบุคลากรใหม่ 
1) นางสาวจุฑารัตน์  ศรีแสง  เจ้าหน้าที่งานผลิตผลการค้าฯ (ฝ่ายแผนงานฯ) 
2) นางสาวกาญจนาภรณ์  ละมัยกูล  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล (ฝ่าย

วิชาการ) 
2. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ภาคเรียนที่ 1/2560  

ปวช. = 730 คน ปวส. = 380 คน ปริญญาตรี = 43 คน รวม = 1,153 คน (ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2560)  

3. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 7 สถานศึกษา 
ปวช. = 2,757 คน ปวส. = 1,656 คน รวม = 4,413 คน ปริญญาตรี = 43 คน รวม = 4,456 คน บุคลากร 
(ผู้บริหาร ครู บุคลากร) = 436 คน  

4. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการแข่งขันเสร็จ
สิ้นแล้วเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาค (ภาคกลาง) “อาชีวะสามอ่าวเกมส์” ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง 16 – 22 กรกฎาคม 2560 ส่วนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติจัดการแข่งขัน  
ณ จังหวัดพิษณุโลก  
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 5. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (26 มิถุนายน 2560)  
  ระดับ ปวช.  
   - ล าดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
   - ล าดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
  ระดับ ปวส. 
   - ล าดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
   - ล าดับที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 
 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่  24 – 26 
กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 6. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 ตุลาคม 2560) วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้ประดิษฐ์ดอก “ดารา
รัตน์” จ านวน 1,153 ดอก ในนามสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีจัดท าทั้งหมดรวม 4,700 ดอก ส่วนของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ รับผิดชอบจัดท า “ช่อทิพย์เทวมาลา” จ านวน 10 ช่อ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน
ช่วยกันประดิษฐ์ ณ ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ  
 7. การปลูกต้นดาวเรืองในกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดับในสถานศึกษาให้ออกดอกในระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 ขอ
เชิญชวนให้บุคลากรทุกท่านร่วมกันปลูกที่หน้าบ้านของตนเอง ส่วนบริเวณวิทยาลัยฯ มอบหมายให้งานอาคารฯ 
ด าเนินการ  
 8. การด าเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) โครงการ
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานประจ าปี 
2560 วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
  - วันที่   1 – 2   กรกฎาคม 2560 ณ วัดพรหมสาคร 
  - วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมชนบางแคใน 
  - วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 
  - วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหัวว่าว 
 9. การเตรียมงานพิธีรับปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ก าหนดฝึกซ้อมที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
 10. รางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
โดยคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC) สิงห์บุรี 
  - ส่งผลงานโครงงานเข้าร่วม จ านวน 4 โครงงาน ได้รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
อันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 
 11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีได้รับเกียรติบัตรจากธนาคารออมสิน “รางวัลดีเด่น  
สายอาชีวศึกษา” ในการประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2559 (30 ธันวาคม 
2559) 
 12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้รับมอบทุนการศึกษาเพื่อมอบแก่นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปี 2560 จากบุคคลและหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก (รายละเอียดข้อมูลจากงานแนะ
แนวฯ) 
 

ผลงานของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ 
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 13. การด าเนินโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพ่อ จังหวัดสิงห์บุรี” ร่วมกับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สวนรุกขชาติคูเมือง  
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี รับพันธุ์กล้าไม้ จ านวน 1,550 
ต้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรร จ านวน 350 ต้น ก าหนดปลูก ณ บริเวณวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เขตอินทร์บุรี ในวันที่  12 – 13 กรกฎาคม 2560 ส่วนผู้บริหาร บุคลากร  
ร่วมปลูกต้นไม้ในนามหน่วยงานในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สวนรุกขชาติคูเมือง อ าเภออินทร์บุรี 
 14. การด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560 
  - วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมวีรชนบางระจัน วันค่ายแตก 
  - วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 
 15. การด าเนินกิจกรรม “อาชีวศึกษา พาออกก าลังกายทุกวันพุธ” ก าหนดจัดทุกวันพุธ 
(ภายในวิทยาลัยฯ) 
 16. การอนุญาตให้บุคคล/หน่วยงานภายนอกเข้ามาประชาสัมพันธ์หรือขายสินค้าภายใน
วิทยาลัยฯ 
  - ไม่อนุญาตให้เดินขายตามตึก 
     - ให้ขาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 500 บาท  

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม

แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมเรื่องการด าเนินการระบบ EDR SYSTEM และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบใน
หัวข้อเรื่องต่าง ๆ แทนนางจิตติมา น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ซึ่งไปราชการโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

- การเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าแถวประจ าวัน 
- การเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนรายวิชาในแต่ละวัน 
- การรายงานข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบรายวัน 
- ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
- การก าหนดวันให้ทีมงานเข้ามา Training แก่งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้ 
คุณครูนรินทร์ บ าเพ็ญ เป็นผู้ประสานงานกับทางบริษัท 
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 4.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1. การเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดจะส าเนา

แจ้งภายหลัง) 
2. งานผลิตผลการค้าฯ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านไม่ให้น าจาน ช้อน ออกจาก 

โรงอาหารและบุคลากรท่านใดที่น าออกมาแล้วให้น าส่งคืนเนื่องจากขณะนี้จาน ช้อน มีไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน และฝากให้คุณครูที่ปรึกษาก าชับนักเรียน นักศึกษา 

3. ประตูทางเข้าด้านหน้าร้านมินิมาร์ทและเบเกอรี่จะปิด ห้ามนักเรียน นักศึกษาเข้าออก 
ให้ไปใช้ประตูด้านหน้าวิทยาลัยฯ  

4.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 
  1. ทางฝ่ายบริหารไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกเข้ามาจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ตามห้อง
ส านักงานหรือภายในอาคารเรียน จุดที่อนุญาตให้จ าหน่ายคือ บริเวณหน้าอาคาร 8 และลานอเนกประสงค์โดยจะ
เก็บค่าบริการ ครั้งละ 500 บาท 
  2. การอยู่เวร ยาม ของบุคลากรให้อยู่ในที่ ๆ จัดไว้ให้คือบริเวณหน้าห้องแนะแนวฯ 
ขอขอบคุณบุคลากรที่อยู่ประจ าและขอให้ลงสมุดบันทึกเวรประจ าวัน ส่วนการแลกเปลี่ยนเวรขอให้ผู้แลก
และผู้ที่รับแลกเปลี่ยนเวรประสานกันให้ดีเพื่อป้องกันการลืมอยู่เวร และขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแล
ไม่ให้มีการก่อการชุมนุมต่าง ๆ 
  3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขณะนี้ใกล้ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้นโครงการพิเศษเร่งด่วน 

4. กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียน
ประวัติของผู้ มีสิทธิเป็นวันที่  31 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง   

 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 
 1. งานปกครอง 
    - ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการโพสต์
ข้อความต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาช่วยดูแล ตักเตือน และให้ค าแนะน า
แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และฝากดูแลเรื่องการแต่งกายไม่ให้นักเรียน นักศึกษา
หญิงสวมกระโปรงสั้น 
 2. งานครูที่ปรึกษา ต้องรายงานผลการลดปัญหาการออกกลางคัน ภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2560 โดยเน้นการเยี่ยมบ้าน 100% ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านด าเนินการ
ให้ทันตามก าหนด 
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 3. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
  - โครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 หลังจากการ
สวดมนต์จะมีกิจกรรมร าลึกวันค่ายแตก และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ โดยแบ่ง
นักเรียน นักศึกษา พร้อมคุณครูผู้ควบคุมเป็น 2 ทีม 
  - ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาเน้นก าชับนักเรียน นักศึกษา ให้มีกิจกรรมท าบุญ
ร่วมกับครอบครัวในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8 – 9 กรกฎาคม 2560) โดยให้น าภาพถ่ายมา
เป็นหลักฐานยืนยัน และขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านได้ร่วมท าบุญกับครอบครัวด้วยเช่นกัน 
 4. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
  - กิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ขอความร่วมมือคุณครูผู้ควบคุมเน้น
จุดส าคัญท่ีต้องศึกษาดูงานและให้นักเรียน นักศึกษารายงานผลการศึกษาดูงานด้วย 
 5. งานสวัสดิการฯ 
  - ก าหนดการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษาในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 
2560 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เพิ่มเติมเรื่องเสื้อทีมที่จะใช้ส าหรับออกก าลังกาย ให้บุคลากรมารับได้ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องงานกิจกรรมฯ ส่วนเรื่องเวลาจะประสานให้ทราบอีกครั้ง  

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 
 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

       (นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


