
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 8/๒๕60 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน      96  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน      13  คน 

1. นางจิตติมา น่วมนิ่ม ไปราชการ 7. นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ ขออนุญาตไปพบแพทย์ 
2. นายสืบศักดิ์ สุ่มอ่ิม ไปราชการ 8. นางอุศนา ชูชัยมงคล ลาป่วย 
3. นางสาวสายฝน แซ่จู ไปราชการ 9. นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม ลาคลอดบุตร 
4. นางสาวสุพีร์ สุริยะ ไปราชการ 10. นางวราภรณ์ บุตตะคาม ลาคลอดบุตร 
5. นายนรินทร์ บ าเพ็ญ ไปราชการ 11. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีแสง ลาป่วย 
6. นางสาวสุวารี ยิ่งนอก ไปราชการ 12. นายณัฐพงษ์ บุญเป๋า ไม่มาประชุม 
   13. นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่ ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
1.1 นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ย้ายไป 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
1.2 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ย้ายมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
1.3 นายประสาร พันธ์ลิมา ผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุ รี  ย้ายไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
1.4 นายชวลิต  พึ่งโภคา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ย้ายมา

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
1.5 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ก าลัง

จะไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ (เดินทางไปเลือก
สถานศึกษาวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา) 

2. ก าหนดการจัดงาน “เลี้ยงส่ง – รับ” ผู้บริหาร วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560  
ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
2.1 ส่ง - นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว 
2.2 รับ - นายนิติ  นาชิต 
2.3 ส่ง - นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ 

3. การรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (ก าหนดเข้ารับรางวัลฯ 
ไป 

เม่ือวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง) โดยจัดพิธี 
เชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เม่ือวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รวมแล้ววิทยาลัยฯ ได้รับ 3 ครั้ง ในปี
การศึกษา 2558, 2555, 2559 ซึ่งภายใน 10 ปี ถ้าได้รับรางวัลครบ 3 ครั้ง จะได้รับโล่เกียรติยศทองค า 
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน จนประสบผลส าเร็จและในปีการศึกษา 2562  
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ครบก าหนดส่งผลงานอีกครั้งขอให้ทุกท่านร่วมมือกันเพื่อที่ วิทยาลัยฯ จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
พระราชทานแล้วจะได้รับโล่เกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วิทยาลัยฯ สืบต่อไป 

4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
ก าหนดการประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 

5. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ 

5.1 ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.2 ระดับภาค (อาชีวศึกษาภาคกลาง) วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560  

ณ จังหวัดสระบุรี 
5.3 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

                        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. การปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม รักษาความปลอดภัย ขอให้บุคลากรที่มีหน้าที่ช่วยกัน
ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ และดูแลไม่ให้มีนักเรียน นักศึกษา อยู่ภายในวิทยาลัยฯ หลังเวลาเลิกเรียนแล้ว
โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหากพบความผิดปกติให้แจ้งต ารวจสายด่วนทันที 
      2. เนื่องจากวิทยาลัยฯ จะต้องน าคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 

1.) การออกค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ ปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี 

2.) การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัด
สระบุรี 

3.) การทัศนศึกษาดูงานของคุณครู เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  
ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่การจัดการเรียนการสอน จึงก าหนดหยุดการเรียนการ
สอนในวันที่ 23 - 24, 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยน าไปจัดการเรียนการ
สอนชดเชยในสัปดาห์ที่ 19 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ส่วนการปฏิบัติงานในวันดังกล่าว เป็นไป
ตามปกติ 

3. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา  

 4.2 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 
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1. งานแนะแนวฯ 
 1.1 ระยะนี้เป็นช่วงของการแนะแนวสัญจร ซึ่งงานแนะแนวฯ ได้แจ้งหัวหน้าแผนก

วิชาชีพและฐานวิทยาศาสตร์ให้จัดส่งวิทยากรและนักศึกษาร่วมแนะแนวฯ แม้บางแผนกจะบอกว่ายอดเต็ม
แล้วก็อยากขอให้ออกแนะแนวฯ เพื่อย้ าความม่ันใจ และถ้าเป็นไปได้ให้ชี้แจง หรือจัดท าสื่อความโดดเด่น
ของแผนกไปน าเสนอด้วย 

 1.2 เรื่องทุนการศึกษา จะมีทุนการศึกษาเข้ามาเป็นระยะ ๆ ขอความร่วมมือคุณครู
ที่ปรึกษาที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วพบปัญหาทางเศรษฐกิจได้ส่งต่อนักเรียน นักศึกษามารวบรวมได้ที่งานแนะแนวฯ 
เพราะทุนบางทุนมีระยะเวลาคัดเลือกจ านวนมาก ในระยะเวลาจ ากัดมาก 
 2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   2.1 ก าหนดออกค่ายพักแรมฯ ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 
23 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายอินทรแคมป์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
   2.2 กิจกรรมชมรมฯ ภาคเรียนนี้ เป็นกิจกรรมชมรม ขอความร่วมมือคุณครูที่
ปรึกษาชมรมทุกท่านที่ระบุชมรมได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาฯ ช่วยให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมชมรม เพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาโดยมีรูปแบบเอกสารผลงานชมรมมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
เอกสาร เพราะต้องส่งกรรมการที่มาประเมินองค์การฯ 
   2.3 ขอเชิญครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ในโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้
ธรรมะเพราะท่านจะได้พบความสุขท่ีแท้จริง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษา  
 3. งานครูที่ปรึกษา 
   กิจกรรมเหมือนเดิมและต่อเนื่องคือ กิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การพบผู้ปกครอง 
การส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาตามความถนัด การดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา การคัดกรอง การรายงานผล
รายเดือน 
 4. งานปกครอง 
   4.1 การดูแลเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย ขณะนี้ผิดระเบียบมาก กระโปรงสั้น
มาก นักศึกษาชายสวมกางเกงสีด า ปล่อยชายเสื้อ สวมร้องเท้าแต่ ไม่ผูกเนคไท ฝากคุณครูควบคุมด้วย 
   4.2 การออกนอกสถานศึกษาย้ าว่าขั้นตอนเหมือนเดิม คือ ขอแบบฟอร์มที่งาน
ปกครองกรอกให้เรียบร้อยผ่านครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน หัวหน้าแผนก งานปกครอง คุณครูที่ปรึกษาพิจารณา
ความจ าเป็นด้วยและควรประสานงานผู้ปกครองถ้าบ่อยมาก เมื่อเซ็นต์ครบให้น าไปท่ียามแล้วลงช่ือออก 
   4.3 โครงการสถานศึกษาสีขาว กรรมการห้องจะต้องส่งบันทึกการปฏิบัติงานของ
ห้อง โครงการต่อต้านสารเสพติดของห้อง โครงการปลอดบุหรี่ของห้อง ฝากครูที่ปรึกษา ติดตาม กระตุ้นให้
รับผิดชอบเพราะเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และที่ประชุมครูครั้งที่แล้วได้ลงมติว่าให้เด็กร่วมมือกัน
ช่วยกันในการด าเนินงานถ้าไม่ส่งให้ปรับตกกิจกรรมทั้งห้อง คุณครูที่ปรึกษาช่วยกันก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพราะในภาคเรียนนี้ต้องสรุปรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
   4.4 การขับขี่รถจักรยานยนต์มาสถานศึกษา คุณครูที่ปรึกษาติดตามด้วยว่ามี
ใบขับขี่ สวมหมวกกันน็อคและมี พรบ. หรือไม่ และที่ส าคัญมีการพ่วง 3 พ่วง 4 ซึ่งอันตรายมาก ปีนี้มี
อุบัติเหตุเยอะมาก ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาสถานศึกษา จะต้องเข้ารับการอบรม
จากขนส่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 

 5. งานโครงการพิเศษ 
   5.1 เรื่องการคัดกรองการใช้สารเสพติดต้องด าเนินการปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาที่ด าเนินการจัดส่ง แต่ที่จะขอรบกวนคือ เมื่อนักเรียน นักศึกษา ประเมินตนเอง
แล้วว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดใดครูที่ปรึกษาควรได้พูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรมจะได้ช่วยให้ลด ละ เลิก 
อย่างถาวรต่อไป 
 



- 4 - 

   5.2 โครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่ คุณครูที่ปรึกษาต้องให้ความรู้ ย้ าว่า ห้ามสูบใน
สถานศึกษา ห้ามสูบในชุดนักเรียน นักศึกษา เพราะมีหนังสือสั่งการอย่างชัดเจน จากกระทรวงศึกษาธิการ  
คุณครูที่ปรึกษาต้องกระตุ้นให้สมาชิกในห้องดูแลกันจะด้วยวิธีใด แล้วบันทึกในรูปเล่มโครงการห้องเรียนปลอด
บุหรี่ 
   5.3 ขอขอบคุณครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะแก่นักเรียน นักศึกษา ปวช. 
3, ปวส. 2 ซึ่งต้องใช้เวลาวันหยุด คือ เสาร์ – อาทิตย์ และได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าลังจัดท าวุฒิบัตร
แจกอยู ่
 6. งานสวัสดิการพยาบาล 
   6.1 งานสวัสดิการพยาบาล ได้แจกผลการตรวจสุขภาพแก่ครูที่ปรึกษาเพื่อแจกให้
นักเรียน นักศึกษา ขอให้ครูช่วยย้ าให้เห็นความส าคัญ โดยจัดเก็บให้ดีให้ใส่รวมไว้ที่แฟ้มสะสมผลงาน เพราะ
มีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษากลับมาขอผลการตรวจงานพยาบาลจะไม่ได้เก็บหลักฐานที่มีไว้เพราะมี
ชุดเดียว จะมีแค่ผลการตรวจที่เป็นรายห้องเรียนเท่านั้น 
    6.2 งานสวัสดิการพยาบาลขอขอบคุณคุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมบริจาค
โลหิต และคุณครูผู้สอนที่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษามาบริจาคโลหิต 
 7. งานสถานศึกษาคุณธรรม 
   ในภาคเรียนนี้ วิทยาลัยฯ จะต้องรับการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม สิ่งที่ยังขาด
อยู่ คือ โครงงานคุณธรรมของนักเรียน นักศึกษา และของบุคลากรทุกฝ่ายตามที่อบรมไปแล้วโดยคุณครูสุพีร์ 
สุริยะ จึงขอฝากบุคลากรทุกท่าน และคุณครูที่ปรึกษาร่วมด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรม ซึ่งด าเนินการ
โดยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก าหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จาก
ความสุภาพ ความรับผิดชอบ หรือจิตอาสา ซึ่งคุณครูสุพีร์ สุริยะ น่าจะก าลังจัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างให้อยู่ 
(บุคลากรฝ่ายละ 1 โครงงาน นักเรียน นักศึกษาห้องละ 1 โครงงาน) 

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1 นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี กล่าวอ าลาและ
ขอบคุณบุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับค าสั่งย้ายและแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 5.2 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวอ าลาและ
ขอบคุณบุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสจะย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ 

 ที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

 

        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

       (นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


