รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครั้งที่ 6/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน ๒๕๕9
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
-----------------------------------ผู้มาประชุม

จานวน 102 คน

ผู้ไม่มาประชุม

จานวน 10 คน
1. นางเพ็ญรุ่ง
2. นางศลิษา
3. นางบุปผา
4. นางสาวตวงทิพย์
5. นางสาวขนิษฐา
6. นายปรีชา
7. นางสาวปัณฑารีย์
8. นายพยุง
9. นางสาวเตือนใจ
10. นายมานิต

เริ่มประชุมเวลา

วีระพงษ์
ภิรมย์รัตน์
ทาดี
เลิศเมือง
สุวรรณวัฒนกุล
ดวงบุปผา
วิจิตร
หุ้มไหม
แย้มสินธุ์
ปานน่วม

ไปราชการ
ขออนุญาต (ติดภารกิจงานของจังหวัดสิงห์บุรี)
ลาป่วย
ลาป่วย
ลากิจ
ลาป่วย (ครึ่งวัน)
คุมสอบนักเรียน
ลาป่วย
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ เขตอินทร์บุรี (หนองหญ้าปล้อง)
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ เขตอินทร์บุรี (หนองหญ้าปล้อง)

15.45 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ขอขอบคุณทีมงานคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่นานักศึกษาตัวแทนนักกีฬา ระดับภาค
ไปแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์ ” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2559 – 3 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา
2. ผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2.1 ได้รับรางวัลสถานศึกษาบริหารจัดการ พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V – COP)
ระดับดีเด่น ประจาปี 2558 ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน (รับโล่รางวัล 23 พฤษภาคม 2559)
2.2 ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง” จังหวัดสิงห์บุรี “ระดับดีเด่น” ประจาปี 2559 กาหนดรับโล่รางวัลในวันประชุมคณะ
กรมการจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกันยายน 2559 (ประเมิน 4 มิติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/ด้านการเบิกจ่ายเงิน/ด้านการ
บัญชี/ด้านการให้ความร่วมมือ MOU หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3. ผลงานของผู้อานวยการ
3.1 ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้เป็นผู้แทน
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้นาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” คุรุสภา ระหว่างวันที่
26 – 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อนามาขยายผลในจังหวัดต่อไป

-23.2 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประจาปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รับโล่รางวัล
วันที่ 15 กันยายน 2559)
4. ก าหนดการรั บการประเมิ นประกั นคุ ณภาพภายในสถาบั น (ระดั บปริ ญญาตรี ) โดย
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด รั บ การประเมิ น ในวั น จั น ทร์ ที่ 19 กั น ยายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้ องโสตทัศนศึ กษาโดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จานวน 5 ท่าน
ซึ่งตรวจประเมินมาตรฐานฯ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 15 – 30 (ยกเว้นตัวชี้วัดฯ ที่ 29 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ไม่มจี ึงไม่ต้องรับการประเมิน)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559
5.1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบัติงาน 38 ค (2) (ข้าราชการ
พลเรือน) กาหนดส่งผล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2559
5.2 การประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา กาหนดส่งผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2559
5.3 การประเมิ น ผลพนั ก งานราชการ ก าหนดส่ ง ผล ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2559
6. การคัดเลือกผลงานส่งประเมินระดับภาค
6.1 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา (เข็มคุรุสภา)
ประจ าปี 2559 (ผู้ บริห าร 1 ท่าน ครู 1 ท่าน กาหนดส่งอาชีว ศึกษาภาคกลาง ภายในวันที่ 16 กันยายน
2559)
6.2 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจาปี 2559 เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. (ครู 1 ท่าน กาหนดส่งอาชีวศึกษาภาคกลางภายในวันที่ 30 กันยายน 2559)
7. การประชุม อบรม สัมมนา
7.1 การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้ น เพื่อพัฒนาสู่ ผู้ ประกอบการตามโครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เพื่อชุมชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2559
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
- หลักสูตร เบเกอรี่เพื่อการค้า (คุณครูพัชรี บุญสร้าง) จานวน 24 ชั่วโมง
- หลักสูตร อาหารแปรรูป (คุณครูภานุรัตน์ อารีพันธุ์) จานวน 24 ชั่วโมง
7.2 การประชุ มเผยแพร่ หลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น “การเป็ นผู้ ประกอบการ” โดย
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนามาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ผู้อานวยการ และคุณครู 1 ท่าน)
7.3 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
STEM Education บู รณาการสู่วิชาชีพ ระหว่างวั นที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
(รองฯ นงลักษณ์ คงศิริ และคณะครู 8 ท่าน)
7.4 การประชุ มเจรจาความร่ วมมื อและฝึ กอบรม หลั กสู ตรอาชี วศึ กษาเพื่ อพั ฒนา
สถานศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (ITE : Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 (ผู้อานวยการ และคุณครูอัจฉรา เพิ่มพูลพานิช)
7.5 การประชุมความร่วมมือจัดการศึกษา STEM Education ด้านอาชีวศึกษา โดย
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริติช เคานซิน (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม
2559 ณ ประเทศอังกฤษ (ผู้อานวยการ และคุณครูสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม)

-38. งานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2559
8.1 การจั ดงานผู้ เกษียณอายุราชการ ระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวั นที่ 9 – 10
กันยายน 2559 ณ บ้านไม้ชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
8.2 การจัดงานผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ 25 – 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีช จังหวัดชลบุรี
8.3 การจัดงานผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี กาหนดจัดในวันพุธที่
28 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
9. งานสาคัญเกี่ยวกับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (อศจ.)
9.1 การประกวดสถานศึ กษาและนั กเรี ยนนั กศึ กษา ดี เด่ น ด้ านคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ปีการศึกษา 2559 ประเมินระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 (วิทยาลัยฯ ส่ง
ประเภทนักเรียน คือ นางสาวอินทิรา ปันมุ่ง ระดับ ปวช. 1)
9.2 โครงการกิจกรรมศูนย์ Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน 5 ศูนย์
ซึ่งรับผิดชอบโดย
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
๑ ศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
๒ ศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
๒ ศูนย์
9.3 อศจ. เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมคลังปัญญาอาชีวศึกษา (VBB)
- ครูวุฒิอาสา
- ครูภูมิปัญญา
- ครูฝึกในสถานประกอบการ
9.4 นโยบายจากการตรวจราชการ ของผู้ตรวจฯ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559 ให้นาสู่การปฏิบัติในทุกสถานศึกษา (วอศ.สิงห์บุรี จึงได้ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะ โดยแบ่งตามประเภทขยะ)
9.5 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ชุดใหม่ จานวน 16 คน
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัด และอาชีวศึกษาภาค
พ.ศ. 2559
10. การเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี
การศึกษา 2559 ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียนนักศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)
ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ (6 ตัวบ่งชี้)
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ (5 ตัวบ่งชี้)
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน (2 ตัวบ่งชี้)
ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร (4 ตัวบ่งชี้)
ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง

-4ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา
๔.๑ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบว่านางสาวทองเปลว ยอดขา รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ติดภารกิจ
ช่วยดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนพูด แนะนาตนเองรวมทั้งจัดทาเอกสารและ Power Point รวมทั้งบอร์ดจัดแสดง
ผลงานประกอบการประกวดนักเรียนนักศึกษา ดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้ารับการ
ประเมินระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 (วิทยาลัยฯ ส่งประเภทนักเรียน คือ
นางสาวอินทิรา ปันมุ่ง ระดับ ปวช. 1) จึงไม่ได้ร่วมประชุม
4.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. ระหว่างนี้วิทยาลัยฯ กาลังดาเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ส่วนกาหนดการ
หยุดลงนามชั่วคราวของบุคลากรจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากมีการประชุมของฝ่ายบริหาร
2. การปฏิบัติหน้าที่เวร - ยาม รักษาความปลอดภัยในช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียนขอความ
ร่วมมือบุคลากรที่มีหน้าที่อยู่เวร – ยามฯ มาปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและช่วยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ภายในวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. วิท ยาลั ย ฯ ได้รับ มอบหมายให้ จั ดบูธ แสดงนิทรรศการ การส่ งเสริม ทักษะการเป็ น
ผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมอบหมายให้
คุณครูอนงค์ นาครักษ์ และทีมงานศูนย์บ่มเพาะดาเนินการซึ่งต้องเข้าจัดบูธในวันที่ 21 กันยายน 2559
2. วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 วิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมิน การประกันคุณภาพ
ภายในสถาบัน (ระดับปริญญาตรี) โดยหน่วยงานต้นสังกัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ขอความร่วมมือคุณครูที่มีภารกิจ
ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ แต่มีตารางคุมสอบให้แลกเปลี่ยนกับคุณครูที่ไม่ภารกิจเพื่อขึ้นไปร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแล ะ
ตอบคาถามจากคณะกรรมการ ส่วนคุณครูที่ไม่มีภารกิจตามตัวบ่งชี้และไม่มีหน้าที่คุมสอบขอเชิญขึ้นไปร่วมกัน
ต้อนรับคณะกรรมการ และขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสีกากีโดยพร้อมเพรียงกัน
๔.3 ฝ่ายวิชาการ
นางนงลักษณ์ คงศิริ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านส่งสมุดประเมินผลฯ (สีชมพู) ก่อนวันที่ 26 กันยายน
2559 เพื่อให้ทันตามกาหนดการประกาศผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2559 และถ้า
ส่งงานต่าง ๆ ตามกาหนดจะได้มีเวลาหยุดพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน
2. การสั่งซื้อหนังสือเรียน (ระดับ ปวช. ซึ่งเป็นหนังสือเรียนฟรี ตามนโยบายของรัฐบาล)
ขอให้ คุ ณ ครู ผู้ ส อนทุ ก ท่ า นปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดคื อ เรี ย งล าดั บ การสั่ ง ซื้ อ 3 บริ ษั ท /ส านั ก พิ ม พ์
หากต้องการสั่งซื้อหนังสือเรียนกับบริ ษัทหรือสานักพิมพ์ใดก็เรียงลาดับเป็นอันดับ 1 อันดับ ๒ และอันดับ ๓
ตามลาดับที่ต้องการสั่งซื้อ

-53. การจัดทาแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 ขอให้เพิ่มจานวนบทของ STEM
ในแต่ละรายวิชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเดิ น ทางไปราชการในแต่ ล ะครั้ ง ขอความร่ ว มมื อ บุ ค ลากรที่ เ ดิ น ทางไปราชการ
เมื่อกลับมาแล้วให้เขียนรายงานฯ ซึ่งขอแบบฟอร์มได้ที่งานบุคลากร โดยเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนและเขียน
ข้อคิดเห็นว่าสามารถนามาขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ หรือบุคลากรท่านอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร
(ควรมีภาพประกอบการประชุม อบรม สัมมนาฯ)
2. การแต่งกายระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2559 เฉพาะวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแต่งกายตามระเบียบ (ชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี) ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นช่วง
ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แต่งกายชุดสุภาพ
3. ในช่ว งปิ ดภาคเรี ย นที่ 1/2559 ซึ่งมีวันปิดภาคเรียนเป็น เวลาระยะสั้ น ดังนั้นจึงขอให้
บุคลากรทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยไม่มีการหยุดลงนามชั่วคราว ให้ไปหยุดในช่วงเดือนเมษายน
4. ขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ไม่ ใ ห้ ก่ อ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าทเพราะจะมี ปั ญ หาทั้ ง ตั ว นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครอง (ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา)
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ

17.15 น.
(นางเกษร เปรมทอง)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

