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รายงานการประชมุประจ าเดอืน 

ครัง้ที ่ ๒  ประจ าเดือน   มนีาคม   ๒๕๕๖ 
วนัศุกร์ที ่ ๕   มนีาคม   ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องชยัพฤกษ ์ วทิยาลัยบรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีา 
..................................................................... 

ผูเ้ขา้ประชมุ   จ านวน   ๔๔    คน 
๑ นายประยูร ป้องสีดา ๒๙ นางณัฐวิภา ไสยเรือง 
๒ นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ๓๐ นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง 
๓ นางประภารัตน์ วงศ์ศักดา ๓๑ นางสาวธัญนันท์ สิทธิถนอมวงศ์ 
๔ นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ๓๒ นางสาวบุบผา ดูสันเทียะ 
๕ นางสาวชลกิตติ ว่องวิทยา ๓๓ นางกัญยาวีร์ อัครธรรมานันท์ 
๖ นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล ๓๔ นางสาวจุตินันท ์ ขาวพิมาย 
๗ นางจารุวรรณ กะวิเศษ ๓๕ นางสาวณัฐปภัสร์ สุปะมา 
๘ นายเชิดชู พะนา ๓๖ นางสาวณัฐธิดา มะสีผา 
๙ นางสาวขวัญเรือน อุดมนาม ๓๗ นายตุ่น ไสสี 
๑๐ นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง ๓๘ นายเชาว์ ช่วยงาน 
๑๑ นางสาวอมรรัตน์ คมนามูล ๓๙ นายวิโรจน ์ นิลปานันท์ 
๑๒ นางเอ้ือมจิตร์ กลั่นจัตุรัส ๔๐ นางแจ่ม นาคราช 
๑๓ นางสาวขนิษฐา นามวงษ์ ๔๑ นางประชิด เจียนมะเริง 
๑๔ นางจีรนันท์ ดุลยติธรรม ๔๒ นางสมบูรณ์ รักษ์สิทธิ์ 
๑๕ นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ์ ๔๓ นายประสบชัย นาคพิมาย 
๑๖ นางสาววลิตา เชาวลิต ๔๔ นายนภดล ขออยู่กลาง 
๑๗ นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร    
๑๘ นางสาวสุวิมล เอ็นดู    
๑๙ นางสาวณธษา พระเสมา    
๒๐ นางสาวชนิดาภา กันยานี    
๒๑ นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก    
๒๒ นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง    
๒๓ นายมงคลวิทย์ ไชยรินทร์    
๒๔ นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์ศรี    
๒๕ นายธณภณ สุภาโชติอังคณา    
๒๖ นายนวพร โกศินานนท์    
๒๗ นางสาวอังศุมา แฝดสูงเนิน    
๒๘ นางสาวสายพิน ใบผักแว่น    
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ผูเ้ขา้รว่มประชุม  จ านวน  ๑  คน 
๑ นางสาวผกามาศ สรสิทธิ์  

ผู้ไมเ่ขา้ประชุม   จ านวน   ๖   คน 
๑ นางแขวรรณ เรามานะชัย ลาศึกษาต่อ 
๒ นางสาวรติกุล เหล่าธรรมยิ่งยง ลากิจ 
๓ นางปนัดดา อดุงศิริเทพ ไปราชการ 
๔ นางปรารถนา ดวงแก้ว ไปราชการ 
๕ นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด สอน บชร. 
๖ นางสาวลัดดา ลูกชัยสง ลากิจ 

 
เริ่มประชมุเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทราบ  (ผอ.ประยรู  ปอ้งสดีา) 

๑. ขอแสดงความยินดีกับพนักงานราชการที่ได้เงินเดือนสูงสุดถึง ๑๘,๐๑๐ บาท และต่ าสุด ๑๕,๙๖๐ บาท 
๒. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ  จัดส่งภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับการขอมี

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/๐๑๖๕ ลงวันที่  
๒๓  มกราคม  ๒๕๕๒ และมีผลการประเมินด้านที่ ๓  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขอให้เยี่ยวยา 

๔. การบรรจุครูผู้ช่วย  จ านวน  ๕๐๔  อัตรา  ไปรายงานตัววันที่  ๘ – ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 
๕. พนักงานราชการต าแหน่งว่าง ๑ ต าแหน่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการสอบพนักงาน

ราชการสอบพร้อมกันทุกอัตรา  ทั้ง ๔๑๑ สถานศึกษา ในการสมัครสอบ ฝ่ายบริหารจะท าการส ารวจ
อัตราว่างข้ึนบัญชีไว้ ๒ คน 

๖. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศึกษาด าเนินการสั่งการแทนได้ 
๗. ประเมินพนักงานราชการต้องประเมินทุก ๖ เดือน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทั้งเจ้าหน้าที่และ

นักการภารโรง 
๘. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งงดรับเจ้าหน้าที่เพิ่ม 
๙. ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  จัดส่งงบประมาณมาให้วิทยาลัย ๕๐ % เรียนฟรี ๑๕ ปี  
๑๐. รายงานข้อมูลเงินงวดที่ ๓ ประมาณเดือนพฤษภาคม   
๑๑. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหลือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง + ไฟฟ้า จะด าเนินการให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้ 
๑๒. ยอดนักเรียนนักศึกษาประจ าปี  ๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จ านวน ๔๐๔ คน ปวช. ๑๐๕  คน

ปวส. ๒๙๙ คน 
๑๓. ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาท่ีมาสมัครเรียน จ านวน ๕๗๓ คน  มอบตัว จ านวน ๑๔๖ คน  
๑๔. การรายงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้  
๑๕. ระบบงานสารบรรณใช้ AMS – efifice เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มอบงาน

บริหารงานทั่วไปศึกษาระบบ efifice 
๑๖. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ฝ่ายวิชาการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทั้งหมดและแผนการเรียนใหม่ทุกสาขาวิชาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
๑๗. ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายดังต่อไปนี้ 

๑. จัดตั้งอาชีวศึกษาในอ าเภอ ระยะทาง  ๔๐ กิโลเมตร 
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๒. การประชาสัมพันธ์นักศึกษา พยายามสร้างแรงจูงในให้นักเรียนนักศึกษา ตอนนี้ ๓๙ % ในปี ๒๕๕๙  
ต้องได้นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนอาชีวศึกษา ๕๐ % 

๓. การใช้เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมาจัดการเรียนการสอน 
๔. สารเสพติดภายในสถานศึกษา ขอให้ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่าน คอยตรวจสอบดูแลนักเรียน

นักศึกษาให้ดูแลแบบเชิงรุก 
๕. เน้นระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
๖. การจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น โปรเจคเตอร์,โน้ตบุ๊ค 
๗. การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน วิทยาลัยฯได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้วและให้รายงานต่อ สอศ. ต่อไป 

๑๘. ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
-    ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร    =  รองฯแขวรรณ เรามานะชัย 
-    ฝ่ายวิชาการ      =  รองฯประภารัตน์ วงศ์ศักดา 
-    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา =  รองฯอาภัสรา  ยิ่งเจริญ 
-    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    =  รองฯจิตโสมนัส ไชยวงษ ์

 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า 
ที่ประชุมรบัทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
 -       ไม่มี      - 
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสบืเนื่องจากการประชมุครัง้ที่แลว้ 
 -       ไม่มี      - 

 

ระเบยีบวาระที ่ ๔     เรือ่งเพื่อพจิารณา 
 -       ไม่มี      - 
 

ระเบยีบวาระที ่ ๕      เรือ่งงานในฝา่ยตา่งๆ 
                           ๕.๑  ฝา่ยบรหิารทรพัยากร  (รองฯ อาภสัรา  ยิง่เจรญิ) 
   เริ่มปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ในปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔  - ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๖  ประกอบด้วยงาน  ๘ งาน ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑.๑  งานบรหิารงานทัว่ไป   

-   บริหารจัดการหนังสือ เข้า-ออก 
-   สรุปการประชุมประจ าเดือน 
-   ให้บริการข่าวสารข้อมูลทางราชการหนังสือเข้า-หนังสือออก ฝากทุกฝ่ายให้ตรวจสอบให้
เรียบร้อยก่อนเสนอ 

   ๕.๑.๒  งานประชาสัมพนัธ ์
- จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์สันจร  
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
- น ารถติดป้ายประชาสัมพันธ์แห่ตามชุมชนต่างๆ 
- จัดท าเสียงตามสาย 
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   ๕.๑.๓  งานการเงนิ 

- สรุปฏีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     
- ใบเบิกเงินรายได้สถานศึกษา   
- ใบเบิกเงินอุดหนุน 
- ใบเบิกเงินรับฝาก 
- สมุดเช็คธนาคารกรุงไทย เงินงบประมาณ๓๐๖-๖-๐๓๑๖๓-๒ ใช้ไประหว่างปี ๑๘เล่ม๑๙ฉบับ 
- สมุดเช็คธนาคารกรุงไทย เงินอุดหนุน ๓๐๖-๖-๐๓๓๘๑-๓ใช้ไประหว่างปี  ๓ เล่ม  ๓ ฉบับ 
- สมุดเช็คธนาคารกรุงไทย เงินบ ารุงการศึกษา ๓๐๖-๖๐๓๒-๔ใช้ไประหว่างปี ๗ เล่ม๑๑ ฉบับ  
- ใบเสร็จรับเงิน  ใช้ไประหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน  ๓๕ เล่ม  

๕.๑.๔  งานบัญช ี
- จัดท ากระดาษท าการเพ่ือปรับปรุงบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเอกสาร

ประกอบ 
- จัดท าเอกสารประกอบการล้างบัญชีพักสินทรัพย์และจัดส่งเอกสารตามก าหนดเวลา 
- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ในแต่ละไตรมาส และส่งรายงานการประเมินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
- ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
- จัดท างบทดลองประจ าเดือนและตรวจสอบความถูกต้อง 
- น าเสนอรายงานทางการเงินประจ าเดือน 

 จัดส่งรายงานทาการเงินในแต่ละเดือน ดังนี้  
  ๑. งบทดลอง  
           ๒. รายงานสถานะงบประมาณ  
  ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน  
  ๔. รายงานการจัดเกบ็ น าส่งรายได้แผ่นดิน  

 ๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหว เงินฝากกระทรวงการคลังภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป  

- การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 

- การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
แผนงานที่ได้ผลส าเร็จเพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 

                            ๕.๑.๕  งานพสัด ุ
- จัดซื้อ จัดจ้าง 
- จัดท าทะเบียนคุม วัสดุ ครุภัณฑ์   
- รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 
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๕.๑.๖  งานบุคลากร 
- ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติงาน 
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- สรุปรายงานการบริหารงานด้านเอกสาร  
- สรุปรายงานหนังสือเข้า ประจ าเดือน 
- สรุปค าสั่งไปราชการประจ าเดือน 
- สรุปค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
- สรุปบันทึกข้อความ ประจ าเดือน 
- สรุปเวลาการลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน 
- สรุปการลา ประจ าเดือน  

๕.๑.๗  งานทะเบยีน 
- รายงานการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
- รายงานการลงทะเบียนนักเรียน  นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑,๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- จัดท าโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
- สรุปรายงานการเปิดภาคเรียน ฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- ด าเนินการจัดส่ง GPA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- รายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- สรุปยอดนักเรียน นักศึกษา  ออกกลางคัน  และ พ้นสภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- จัดท าประกาศ เปิด-ปิด ภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- จัดท าใบรับรองและเอกสารต่างๆ  ที่นักเรียน นักศึกษา  ยื่นค าร้อง 
- สรุปจัดส่งข้อมูล งานประกันคุณภาพ 

   ๕.๑.๘  งานอาคาร  
- ปรับปรุง สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์  ภายในวิทยาลัย  
- ปรับปรุงอาคารสถานที่   

๕.๒     ฝา่ยแผนงานและความรว่มมือ (นางประภารัตน ์ วงศศ์ักดา) รองผู้อ านวยการฝา่ย 
๕.๒.๑  แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ได้คะแนนประมาณ ๘๑.๗  % ยังไม่เป็นที่

แน่นอน 
๕.๒.๒  ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ท าให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

ประจ าปี ๒๕๕๓  
๕.๒.๓  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ได้ด าเนินการเรื่องธุรกิจประเภทเครื่องดื่มและธุรกิจ

บริการนวดและสปา 
๕.๒.๓  สผ.๒ ยังไม่มีครูท่านใดส่ง และไม่สามารถส่ง สผ.๕ ได ้
๕.๒.๔  งานประกันคุณภาพภายใน ขอให้ส่งภายในวันที่  ๙  เมษายน ๒๕๕๖   
๕.๒.๕  รูปเล่มโครงการต่างๆในปี ๒๕๕๕  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 
๕.๒.๖  การรายงานผลการด าเนินงาน จะส่งให้ทางในระบบ RMS 
๕.๒.๗  การท าแผนกลยุทธ์ ขอมอบให้รองจิตโสมนัส เป็นผู้ประสานงานต่อ 
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                             ๕.๓     ฝา่ยพฒันากจิการนักเรยีนนักศึกษา (นางจติโสมนสั   ไชยวงษ์) รองผู้อ านวยการฝ่าย 
ฝา่ยพฒันากจิการนักเรยีนนกัศึกษามีการด าเนนิงาน ๖ งาน ประกอบดว้ย 

๕.๓.๑  งานกจิกรรมนักเรยีนนักศึกษา   
-  กิจกรรมองค์การ กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
-  กิจกรรมลูกเสือ และ รด. 
-  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลงานกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมองค์การวิชาชีพที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและมี

ผลงานดีเด่นมากมาย มีทีมงานที่เข้มแข็ง และประสานงานได้ดีผลการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมวัน
สถาปนาวิทยาลัย ได้จัดเมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีนักศึกษาเข้าร่วมงาน จ านวน ๑๒๐ คน และจัดนักศึกษาร่วมอบรม
เมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ านวน ๕๐ คน 

งานกจิกรรมวนัส าคัญ เดือน เมษายน 
-  ค าสั่ งวิทยาลัยที่  ๐๗๗/๒๕๕๖ แต่ งตั้ งคณะกรรมการร่ วมกิจกรรม “วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา 
๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ การแต่งกาย ข้าราชการ นักงานรัฐวิสาหกิจ  เครื่องแบบปกติขาว พ่อค้า 
ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ หรือสากลนิยม 

รายชื่อคณะกรรมการรว่มพธิถีวายพุ่มเงิน-พุ่มทอง 
๑. นายประยูร  ป้องสีดา   ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ    
๒. นางประภารัตน์   วงศ์ศักดา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
๓. นางสาวรติกุล      เหล่าธรรมยิ่งยง  ครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวชลกิตติ    ว่องวิทยา  ครูช านาญการ 
๕. นางสาวอมรรัตน์   คมนามูล  ครูช านาญการ 
๖. นางปรารถนา    ดวงแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ 
๗. นางสาวนวรัตน์    มวมขุนทด  พนักงานราชการ 
๘. นางสาวณธษา    พระเสมา  พนักงานราชการ 
๙. นางสาวณัฐวิภา    ไสยเรือง   เจ้าหน้าที่ 
๑๐. นางสาวศิริญญ์    น้ าโมง   เจ้าหน้าที่ 
๑๑. นางสาวณัฐธิดา    มะสีผา   เจ้าหน้าที่ 
๑๒. นางสาวสุวิมล     เอ็นดู    พนักงานราชการ   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
๑. สร้างทีมนักศึกษาคณะกรรมการองค์การชุดใหม่ เนื่องจากชุด เดิมหมดวาระและเรียนจบ 
๒. รักษามาตรฐานที่ดี 
๓. ควรจัดกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษา 
๔. ควรมีค าสั่งครูท าหน้าที่ผู้ก ากับลูกเสือ โดยเฉพาะครูที่ปรึกษา ปวช. ๑ และครูที่มีวุฒิลูกเสือ 
๕. สนับสนุนนักศึกษาชาย ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  
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๕.๓.๒  งานปกครอง 
จดุเดน่  :  นักเรียน นักศึกษา มีกิริยามารยาท  ที่ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง 
ข้อสังเกตทีต่้องชว่ยกนัพฒันา :  ในเรื่องการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาจ านวนหนึ่ง แต่งกายไม่

เรียบร้อย เสื้อตัวเล็กรัดรูป กระโปรงสั้น ผู้ชายไว้นวด ผมยาว กางเกงขาเล็ก รองเท้าไม่สุภาพ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

๑. ฝากครูทุกคนท าหน้าที่ครูฝ่ายปกครอง ต้องแนะน า ตักเตือน ให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง เหมาะสม 

๒. ควรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองวิทยาลัยฯ สร้างทีมงานและมีระบบที่ปฏิบัติร่วมกันได้                                         
(ไม่เข้มเกินไปและไม่อ่อนเกินไป)  

๕.๓.๓  งานครทูีป่รึกษา 
๑. ควรส ารวจความต้องการของหัวหน้าแผนกและครู เพ่ือก าหนดบุคคลท าหน้าที่ครูที่ปรึกษา  

(Put The Right Man On The Right Job) 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. กิจกรรมโฮมรูม (Home Room) ควรท าสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 

กระบวนการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. การคัดกรองนักเรียน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ) 
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
๔. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 
๕. การส่งต่อ (บุคคล หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา)  

๕.๓.๔  งานสวสัดิการนักเรยีนนักศึกษา 
๑. รวบรวม เอกสาร / แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาท าประกันอุบัติเหตุ นักเรียนนักศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. รวบรวม เอกสาร / แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ 
๓. ส ารวจยาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ และวางแผนด าเนินการ 
๔. จัดเตรียมร้านจ าหน่ายอาหารที่คุณพร้อม (Clean Food Good Taste) 
๕. ก ากับดูแลให้มีอาหารจ าหน่ายนักเรียนและบุคลากรทุกวันและเพียงพอ 
๖. ดูแลความสะอาดเกี่ยวกับระบบน้ าดื่ม 
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๕.๓.๕  งานโครงการพิเศษและบริการชมุชน 
๑. การขับเคลื่อน โครงการศนูยซ์่อมสรา้งเพื่อชมุชน  (Fix It Center) ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 

ศูนย์ที่ ๑  บ้านหนองสองห้องเหนือ ต าบลหัวทะเล (๑ – ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖)                     
    ศูนย์ที่ ๒  บ้านหัวทะเล ต าบลหัวทะเล  (๙ – ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๖)  
    ศูนย์ที่ ๓  อบต. บ้านโพธิ์              (๑๗ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖)  
    ศูนย์ที่ ๔  บ้านใหม่  ต าบลมะเริง     (๒๕  มีนาคม  - ๒  เมษายน  ๒๕๕๖)  

ผลการด าเนนิงาน  ทัง้ ๔ ศูนย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 
ž หมายเหตุ 

  - ให้บริการซ่อมทั้งหมด  ๔๗๐ รายการ 
  - สามารถซ่อมได้ ๓๙๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
  - ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากอุปกรณ์ช ารุดและต้องเปลี่ยนอะไหล่ซึ่งไม่คุ้มกับการซ่อมคิดเป็นร้อยละ ๑๖  

การพฒันาสุขอนามยัพืน้ฐาน 
๑. อบรมการท าอาหารเพื่อสุขภาพ  ได้แก่  การท าเมี่ยงปลาทู  การท าสลัด  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สมูทตี้

น้ าผลไม้  และการท าเต้าฮวยฟรุตสลัด  
๒. มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม  แต่ละศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

 
 

ที ่ กิจกรรม จ านวน ผลงานบรกิาร 
ซ่อมได ้ ซ่อมไมไ่ด ้

๑ ชา่งยนต ์ ๘๗ ๘๗ - 
 - รถยนต์ ๔ ๔ - 
 - รถจักรยานยนต์ ๗๖ ๗๖ - 
 - เครื่องตัดหญ้า ๒ ๒ - 
 - เครื่องสูบน้ า ๑ ๑ - 
 - อ่ืนๆ ๔ ๔ - 

๒ ชา่งอเิล็กฯ ๑๔๙ ๑๑๐ ๓๙ 
 - โทรทัศน์ ๕๖ ๔๖ ๑๐ 
 - เครื่องเสียง/วิทยุ ๕๗ ๓๖ ๒๑ 
 - อ่ืนๆ ๓๖ ๒๘ ๘ 

๓ ชา่งไฟฟา้ ๒๓๔ ๑๙๖ ๓๘ 
 - พัดลม ๑๓๕ ๑๐๙ ๒๖ 
 - หม้อหุงข้าว ๑๗ ๑๕ ๒ 
 - เตารีด ๑๗ ๑๖ ๑ 

 - กระติกน้ าร้อน  ๔ ๓ ๑ 
 - ไดร์เป่าผม  ๒  ๒ - 
 - อ่ืน ๆ ๕๙ ๕๑ ๘ 

รวมทัง้หมด ๔๗๐ ๓๙๓ ๗๗ 
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การพฒันานวตักรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลติภณัฑช์มุชน 
๑. จัดอบรมให้ความรู้ต่อยอดความรู้เรื่องการนวด ได้แก่ การนวดหน้าด้วยหิน   และการนวดคอ บ่า 

ไหล่ 
๒. มีประชาชนทั่วไป และกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพ เข้าฝึกอบรมเพ่ือต่อยอดความรู้ นับว่าเป็นวิชาชีพ 

ระยะสั้นที่สามารถสร้างอาชีพและประกอบธุรกิจได้ 
๒. การป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพยต์ดิ 

๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเครือข่ายยาเสพย์ติด ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการตามมาตรการ โดยจะมีผู้ตรวจราชการลงมาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงาน 

๒.   สถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑) จดัท าค าสั่งแต่งแต่งคณะกรรมการ   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด 
๒) จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพย์ติด 
๓) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔) ด าเนินการ /รายงาน 
๕.๓.๖  งานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน 
ž ด าเนินการ ๒ รูปแบบ 

    ๑.  การเข้าแนะแนวตามค าเชิญ 
    ๒.  การขอเข้าแนะแนว  

วธิกีารและกจิกรรมการแนะแนว (win : win) 
   ๑. พูด/อธิบายเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา R-cbat  
   ๒. VTR แนะน าวิทยาลัย 
   ๓. การให้โควตา 
   ๔. นักศึกษา R-cbat แนะน าน้อง 
   ๕. การสอน ๑๐๘ อาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คัพเค้กและแต่งหน้าเค้กและการท าพวงกุญแจ  
   ๖. นันทนาการ การเล่นดนตรีโฟล์คซอง 
   ๗. ของที่ระลึกให้โรงเรียน(ที่ประทับใจ)แทนค าขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กิจกรรมการแนะแนวและประชาสมัพนัธ์ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ จ านวน/เปา้หมาย หมายเหต ุ
๑ การแนะแนว  ๓๐ พ.ย.๕๕-๑ มี.ค.๕๖ ๔๓โรงเรียน  ร.ร. สังกัด สพฐ.  
๒  การสอน ๑๐๘ อาชีพ  ๑๘ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๕๖ ๕๓๓ คน  ร.ร. สังกัด สพฐ.  
๓ นันทนาการดนตรี  ๑๘ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๕๖  ๑๗ โรงเรียน  ร.ร. สังกัด สพฐ.  
๔  โทรศัพท์ / SMS  ๑๒ – ๑๖ มี.ค. ๕๖ ๒๕๐  คน  นร.โควต้าและยังไม่ตัดสินใจ  
๕ รถแห/่โฆษณาประชาสัมพันธ์  มี.ค. – พ.ค. ๕๖ ๔๐เที่ยว  ตัวเมืองชั้นใน และรอบเมือง

โคราช ตามท่ีก าหนด  
๖  ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่  ๑๘ มี.ค.- มิ.ย.๕๖ ๔ จุด  บุ่งตาหลัว/ทางไปโชคชัย/แยก

จอหอและหน้าราชภัฎฯ  
๗ ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED 

ขนาดใหญ่  
๒๒ มี.ค.-๒๒ พ.ค. ๕๖  ๓  จุด  หน้าIT/แยกราชภัฏฯ/แยก

ประตูผี 
๘  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครที่ 

เดอะมอลล์  
๑๙ – ๒๘ เม.ย. ๕๖  ๑๐ วัน  อ.ธนภณ /อ.สุภาพร/                   

อ.จุฬารัตน์  

    ความกา้วหนา้การรบันกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖  
****(ขอ้มลูจากงานทะเบยีน ณ วนัที ่๒  เมษายน  ๒๕๕๖)**** 

 
 

 ยอด
ผูส้มัคร
ทั้งหมด 

ระดบัชัน้ มอบตวั หมายเหต ุ
ประเภทวชิา จ านวน (คน) 

๕๗๓ คน ปวช.๑ พณ (ปกต)ิ ๒๘  
  รท. (ปกต)ิ ๓๒  
  คพ. (ทหาร) ๘๑ ความร่วมมือ 

รวมจ านวนนกัเรยีน ปวช.๑ ๑๔๔  
 ปวส.๑ บช. (ปกต)ิ ๖  
  คพ. (ปกต)ิ  ๒  
  ค้าปลีก (ปกต)ิ  ๖  
  การจัดการ (เทียบโอน)  ๑  
  โรงแรมและบริการ (ปกติ)  ๓  
  โรงแรมและบริการ (ทวิภาค)ี  ๕  
  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  ๒  

รวมจ านวนนกัศึกษา ปวส.๑ ๒๕  
รวมจ านวนนกัศึกษา ปวช.๑ และ ปวส.๑ ๑๖๖  

   

ที่ประชุมรบัทราบ 
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