
 
 
 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 1/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน      101  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน          6  คน 

1. นางสาววนัสนันท์ คล่องดี ลาคลอดบุตร 
2. นางสมฤทัย ทรัพย์สม ลาคลอดบุตร 
3. นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ ลาป่วย 
4. นายพิษณุ เจริญ ไม่มาประชุม 
5. นางสาวเตือนใจ       แย้มสินธุ์         อยู่ฐานวิทย์ฯ 
6. นายสมพิศ             เกิดเรือง          อยู่ฐานวิทย์ฯ 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ตลอดป ีพ.ศ. 2561 
                2. กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ดังนี้ 
   2.1 นายกริช  เตียนพลกรัง  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา 
   2.2 นางวารินทร์ธร  ยิ่งศิริเกียรติ ต าแหน่ง ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2.3 นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น ต าแหน่ง ครูประจ าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

2.4 นางสาวธิดารัตน์  ราชสิงห์  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม 
2.5 นายวิศรุต  แซ่ม้า  ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งาน

ทะเบียน 
3. นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด เพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษา โดยเป้าหมายทุกรูปแบบไ ม่ใช่เฉพาะในระบบ
เท่านั้น ควรมีการขยายเป้าหมายการเปิดหลักสูตรภาคสมทบ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้มีสาขาวิชาอ่ืน
เพิ่มเติมนอกจากสาขาวิชาบัญชี 

4. ปฏิทินปฏิบัติงาน (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
(มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
5 - 8 ม.ค. 62 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง งานวิจัย 
๑๐ ม.ค. ๖๒ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (อุ่นไอรัก) งานบุคลากร 
15 ม.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง (รอบ 2) งานครูที่ปรึกษา 

17 - 18 ม.ค. 62 วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญช ี
แผนกวิชาการบัญชี , งาน

หลักสูตร 
18 – 20 ม.ค. 62 อบรมการจัดท า Modul หลักสูตรฐานวิทยาศาสตร์ 2561 โครงการฐานวิทย์ 

๑๙ ม.ค. ๖๒ สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาโควต้า รอบแรก งานวัดผล 
๒๓ ม.ค. ๖๒ ประกาศผลนักเรียน นักศึกษาโควต้า งานวัดผล 

21 - 25 ม.ค. 62 สอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 
๒๕ ม.ค. ๖๒ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 , ปวส.2 งานแนะแนว 

26 - 27 ม.ค. 62 สอบ V-Net นักเรียนปวช.3 , ปวส.2 งานวัดผล 
๓๐ ม.ค. ๖๒ ประกวดน าเสนอวิชาโครงการ งานหลักสูตร 

2 - 7 ก.พ. 62 แข่งขันทักษะวชิาชีพ วิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับชาติ จ. สุราษฏร์ธานี ฝ่ายวิชาการ , แผนกวิชา 
๑๐ ก.พ. ๖๒ มอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควต้า รอบท่ี 1 งานทะเบียน 

11 - 12 ก.พ. 62 เรียนชดเชย วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ งานหลักสูตร 
13 - 18 ก.พ. 62  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล 

๒๒ ก.พ. ๖๒ ส่งผลการเรียน งานวัดผล 
๒๖ ก.พ. ๖๒ อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนทิ่ 2/2561 งานวัดผล 
๒๘ ก.พ. ๖๒ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล 

28 ก.พ. - 11 มี.ค. 
62 สอบแก้ตัว 0, มส. ภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล 

4 - 13 มี.ค. 62 อบรมบทเรียน Modul หลักสูตรฐานวิทยาศาสตร์ 2561 โครงการฐานวิทย์ 
4 - 15 มี.ค. 62 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2562 งานหลักสูตร 

๑๒ มี.ค. ๖๒ ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล 
13 มี.ค. - 5 เม.ย. 62  เรียนภาคฤดูร้อน งานหลักสูตร 

28 มี.ค. 62 พิธีรับใบประกาศฯ (ปวช.3/ปวส.2) งานทะเบียน 
18 - 30 มี.ค. 62 รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจ าปีการศกึษา 2562 งานทะเบียน 

๑ เม.ย. ๖๒ วันก่อตั้งวิทยาลัย งานบุคลากร 
๒ เม.ย. ๖๒ ประกาศผลรายชื่อผู้มสีิทธิสอบ งานทะเบียน 
๓ เม.ย. ๖๒ สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2562 งานวัดผล 

๖ เม.ย. ๖๒ 
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 
2562 งานวัดผล 

๙ เม.ย. ๖๒ มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบท่ัวไป งานทะเบียน 
๑๒ เม.ย. ๖๒ ประกาศผลการเรียนภาคฤดรู้อน งานวัดผล 

10 - 30 เม.ย. 62 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ใหม)่ รอบเพ่ิมเติม งานทะเบียน 
๑ พ.ค. ๖๒ ลงเวลาปฏิบัติงานของภาคเรียนที่ 1/2562 งานบุคลากร 
๑ พ.ค. ๖๒ สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบเพ่ิมเติม งานวัดผล 
๒ พ.ค. ๖๒ ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบเพ่ิมเติม งานวัดผล 
๓ พ.ค. ๖๒ มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบเพ่ิมเติม งานวัดผล 
๗ พ.ค. ๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานแนะแนว 

8 - 10 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ (วัดพิกุลทอง) งานกิจกรรม 
๑๓ พ.ค. ๖๒ เปิดภาคเรียนที่ 1/2562   
2 มิย. 62 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี งานครูที่ปรึกษา 
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นายนิติ  นาชิต  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมรับทราบว่า ก าหนดหยุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครูระหว่างวันที่ 13 – 30 เมษายน 2562 
ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน และลูกจ้างชั่วคราวให้มาปฏิบัติงานตามปกติ 
และในการประชุมผู้ปกครองก าหนดจัดในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากเปิดภาคเรียนเนื่องจากจะมีการจ่ายเงินสนับสนุนค่า
ชุดนักเรียน เป็นจ านวนเงิน 900 บาท ให้กับผู้ปกครองโดยให้น าเงินไปซ้ือเองและน าใบเสร็จมามอบให้กับครูที่
ปรึกษาในภายหลัง ถ้าผู้ปกครองไม่มาประชุมก็จะไม่จ่ายเงินให้ และถ้าหากนักเรียน ไม่มาเรียนภายใน 3 สัปดาห์
แล้วมาภายหลังก็จะไม่จ่ายเงินให้เช่นกัน 

                       ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุฝึกหรือการจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือให้ท าบันทึกขอ
จัดซื้อทุกครั้งและให้แยกรายการตามบันทึกขอจัดซื้อโดยให้ทางร้านออกใบเสร็จ/ใบส่งของแยกตามบันทึกขอ
จัดซื้อแต่ละรอบไม่ให้ออกใบเสร็จหรือใบส่งของรวมเพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาดในการตรวจสอบและ
การตัดยอดเงิน  

 4.2 ฝ่ายวิชาการ  
 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 - การจัดส่งแผนการสอนของคุณครูผู้สอนทุกท่านขอความร่วมมือหัวหน้าแผนกช่วยติดตาม
การจัดส่งให้ครบ และต้องระบุแผนการสอนในรายวิชาที่จัดท าเป็น PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) 

งานสื่อการเรียนการสอน 
- มอบหมายให้คุณครูปภาณ  ภูจอมเพชร ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง การส ารวจการใช้

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอนทุกท่าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ส ารวจสื่อการ
เรียนการสอน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) 

ช่องทางที่ 1 สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 
ช่องทางที่ 2 พิมพ์ URL ในเว็บบราวเซอร์ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/cv6pk   
นางจิตติมา  น่วมนิ่ม  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและรองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่ายังมีแผนกวิชาการตลาดที่ยังมีการจัดส่ง PLC เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
กล่าวชมเชย 
 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมกล่าว
เพิ่มเติมว่าการจัดท าสื่อออนไลน์และ PLC คือการจัดท าแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน ให้สัมพันธ์กับ ID PLAN 
คุณครูผู้สอนทุกท่านต้องจัดท าเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ซึ่งเป็นการประเมินแบบเปอร์เซ็นต์ โดยต้องจัดท าตาม 11 
มาตรฐานครูของคุรุสภาซึ่งต้องน า 13 ตัวข้ีวัด ของ ว.21 
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 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นายกริช  เตียนพลกรัง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมทุกวันพุธ ขอความร่วมมือคุณครูผู้รับผิดชอบ
ประสานกับงานกิจกรรม เรื่อง หัวข้อการจัดกิจกรรมรวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งท าบันทึก
ขออนุมัติก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

2. การเข้า – ออกวิทยาลัยฯ ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ภายในเวลาเรียนของนักเรียน 
นักศึกษารวมทั้งนักเรียนที่ฝึกงานภายในวิทยาลัยฯ จะต้องมีใบขออนุญาตทุกครั้งถ้าไม่มีใบอนุญาตจาก 
คุณครูผู้สอนหรือคุณครู/เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม จะไม่ให้ออกจากวิทยาลัยฯ เด็ดขาดซึ่งทางงานปกครองจะก าชับ
ผู้รับผิดชอบเวร – ยามรักษาความปลอดภัยหน้าประตูอีกครั้ง  

3. ทางฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาทราบแล้วในกิจกรรมทุกวันศุกร์สุขใจ 
ได้ธรรมะ เรื่อง นักเรียน นักศึกษาที่มาเรียนสาย หลังจากลงชื่อท ากิจกรรมแล้วทางงานปกครองจะให้เข็น
รถจักรยานยนต์เข้ามาจนถึงจุดที่จัดไว้ให้จอดจะไม่ให้ขี่เข้ามารวมถึงในเวลาเรียนเม่ือมีการเข้า – ออก โดยมี
ใบอนุญาตจะให้ใช้วิธีเข็นออกไปถึงหน้าประตูวิทยาลัยฯ จึงจะขี่ออกไปได้ (ยกเว้นเวลาเลิกเรียน) และในภาค
เรียนที่ 1/2562 จัดท าสติกเกอร์ติดรถของนักเรียน นักศึกษาทุกคันเพื่อให้ทราบว่าเป็นรถนักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ 

4. การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาฝึกงานแต่งกาย 
ไม่เรียบร้อยคือสวมรองเท้าแตะ ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านช่วยกวดขันดูแลให้แต่งกายให้เรียบร้อย  
ส่วนนักเรียน นักศึกษาชายสวมถุงเท้าสั้นแค่ตาตุ่มและสวมถุงเท้าสีขาวซึ่งผิดระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมกล่าว
เพิ่มเติมว่าขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรทุกท่าน รวมถึงให้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ แจ้งพ่อค้า แม่ค้า
ที่ขายของบริเวณโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ไม่ให้น ารถเข้า - ออกประตูด้านหน้า ระหว่างเวลาที่นักเรียน 
นักศึกษาเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงโดยใหเ้ข้า – ออกไปได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 นายนิติ  นาชิต  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมกล่าวเชิญ
บุคลากรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลังปิดการประชุม  ณ หอประชุม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมมือ
กันด าเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา 

 ที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

        (นางเกษร  เปรมทอง) 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
          (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


