
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คร้ังที่ ๑ /2559 

ในวันอังคารที่  10 พฤษภาคม  2559   ณ  หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
---------------------------------------- 

 
 

ผู้มาประชุม 
 

 ครูและบุคลากร  จ านวน 260  คน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นายสมชาย  ด าสถิต  ไม่ทราบสาเหตุ 
2. นายสมพงษ์  นนทพันธ ์ ไม่ทราบสาเหตุ 
3. นายไพโรจน ์  เพชรประดับ ไปราชการ 
4. นายอาทร  สังข์ขาว  ไม่ทราบสาเหตุ 
5. นายสุธี  สุทธิรักษ์ ไปราชการ 
6. นายอ านวย  หอมขาว  ไปราชการ 
7. ว่าท่ี ร.ต.ไกรพิชญ์ สงเดช  ไปราชการ 
8. นายพิทักษ์  เกียรตินันทน ์ ไม่ทราบสาเหตุ 
9. นายบันลือศักดิ์ นันทะพักษ์       ไปราชการ 
10. นายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม ไม่ทราบสาเหตุ 
11. นายไชยา  คงพรหม ไปราชการ 
12. นายสมศักดิ์  รัตมะโน  ไปราชการ 
13. นายบัณฑิต  ชินผา  ไปราชการ 
14. นายศักดิ์ดา  เหล๊าะเหล็ม ไม่ทราบสาเหตุ 
15. นายประพันธ ์ มูสิกพันธ์ ไปราชการ 
16. นายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ ไปราชการ 
17. นางศศิวิมล  ศุกลรัตน์ ลากิจ 
18. นายนพดล  วิทยะพงศ์ ไปราชการ 
19. นายวิชาญ  พลคง  ไปราชการ 
20. นายอภิชาญ  มูลละคร  ไปราชการ 
21. นายธนาธิป  กิมาคม  ไปราชการ 
22. นางสุวลี  จิตนวล  ไปราชการ 
23. น.ส.ทัศนีย์  สุนทรธรรม ไปราชการ 
24. น.ส.ดลฤดี  ภู่พรหมินทร ์ ลาพักผ่อน 
25. น.ส.ดนิตา  โมสิกะ  ลาป่วย 
26. น.ส.นาถลดา อมรปรีชากร ลาป่วย 
27. นายสุพัฒน ์  เพ็งหน ู  ไม่ทราบสาเหตุ 
28. นายพิศาล  เซ่งเส้ง  ไม่ทราบสาเหตุ 
29. นายประสิทธิ์ ผลามิโช  ไม่ทราบสาเหตุ 
30. นายวิชัย  มณีรัตน์  ไม่ทราบสาเหตุ 
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31. นายเริงศักดิ์  แทบทาม ลาพักผ่อน 
32. นายสถิต  สังข์ทอง  ลาพักผ่อน 
33. นายภิรมย์  ขวัญปาน ลาป่วย 
34. นายคะนอง  แสงศรี  ไม่ทราบสาเหตุ 
35. นายสุพจน์  สังขชาติ  ไม่ทราบสาเหตุ 
36. นางกณิศา  แสงศรี    ลาป่วย 
37. นายณัฐพร  ชอบหวาน ไม่ทราบสาเหตุ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
 

นายสิทธิพงศ์  นกแอนหมาน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม 
กล่าวต้อนรับบุคลากรทุกท่าน ตอนรับครูท่ีย้ายมาใหม่ จ านวน 4 ท่าน พร้อมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 สรุปรายงานผลการบริหารงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน 

ประธานกล่าว  สรุปการบริหารงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแล้ว ก็ได้ด าเนินการปรับเปล่ียนการบริหารงานใน
บางส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปรับเปล่ียนการบริหารทางการเงินให้เหมาะสม มีการขับเคล่ือน
การศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องท างาน 
ห้องเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองซึ่งปัจจุบันก็ได้ด าเนินการจ้างบุคลากรเพิ่มตามภาระงานท่ี
เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกจ้างช่ัวคราวท้ังหมด 132 คนในจ านวนบุคลากรท้ังหมด 297 คน ถือว่าลูกจ้างช่ัวคราวมีจ านวน
มาก ส าหรับเงินท่ีจ้างลูกจ้างช่ัวคราวได้มาจากเงินค่าอุดหนุนรายหัวของนักเรียน ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนัก
และท างานให้เต็มท่ีกับค่าจ้าง ส าหรับการจ้างหลังจากนี้จะด าเนินการจ้างบุคลากรแบบเหมาจ่ายได้ด าเนินการ
จ้างผ่านงานพัสดุซึ่งสามารถน างบอื่นๆ มาจ้างได้ ท้ังนี้จะมีการประเมินการปฏิบัติงานและปรับเล่ือนลูกจ้าง
ตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์ 

อ. กิตธิเดช   เศรษฐวงศ์ สอบถามสิทธิของการลาระหว่างลูกจ้างช่ัวคราวกับลูกจ้างเหมาจ่าย 
มีความแตกต่างกันอย่างไร เมื่อลาแล้วจะถูกหักเงินหรือไม่ 

ประธาน  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด าเนินการจ้างปีต่อปี ถ้าปฏิบัติงานครบแล้วเป็นเวลา 6  
เดือน มีสิทธิลาได้โดยไม่หักเงินตามสัญญาท่ีได้ท าไว้กับวิทยาลัยฯ ส่วนลูกจ้างแบบเหมาจ้าง ต้องท าข้อตกลงใน
สัญญากันอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน  ได้ด าเนินการของบประมาณสนับสนุนจากอ าเภอหาดใหญ่ และ อบจ. เพื่อ 
ด าเนินการสร้างสนามฟุตซอลแล้วทั้งนี้ยื่นแบบสนามฟุตซอลแล้วเป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท แต่งบประมาณท่ี
สนับสนุนจากอ าเภอหาดใหญ่มีจ านวน 2 ล้าน 3 แสนบาท ท่ีเหลือจะขอจาก อบจ.  ดังนั้นขอให้ทุกท่านท่ีมี
ก าลังหรือรู้จักกับองค์กรท่ีจะสามารถช่วยสนับสนุนวิทยาลัยฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วย เพราะถ้ารอ
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคงล่าช้า สุดท้ายขอขอบคุณหัวหน้าภาคหัวหน้าแผนก
วิชาท่ีช่วยควบคุมดูแลภาควิชา/แผนกวิชา ขอบคุณหัวหน้างาน  คนงานภารโรง หน่วยงานยานพาหนะ ท่ี
ช่วยกันท างาน ขอบคุณครูรัชนา เกียรติธิวัฒน์ ท่ีช่วยดูแลแม่บ้านผู้หญิง และขอร่วมแสดงความยินดีกับครู
เช่ียวชาญ ครูอนัญญา  เรืองเพ็ง ท่ีประสบความส าเร็จในหน้าท่ีอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งต่อไปก็คงเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒ /2558  ประชุมวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  255๘ 
 

ประธาน มอบให้นายจรูญ   ไส้เพี้ย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้บรรยายสรุปรายงาน
การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2558 ณ 
หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตามเอกสารท่ีได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  นโยบายและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจ าปี 

       การศึกษา 2559 
ประธาน กล่าว ส าหรับนโยบายและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
1. การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ให้กับวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบเช่น โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน การท ากิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ หรือแผนกวิชาอาจจะบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
และน านักเรียนไปปฏิบัติในชุมชน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง เช่น แผนกวิชาช่างยนต์ 
เรียนทฤษฏีในห้องเรียนและเรียนภาคปฏิบัติในชุมชน เรื่องการให้บริการซ่อมรถจักยานยนต์ เป็นต้น  

2. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี   
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

รูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การจัดการเรียนในระบบทวิภาคี อาจจะด าเนินการยากแต่ต้องท าเนื่องจากเป็นนโยบาย ฝาก
แผนกวิชาดูการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน ให้กับโรงเรียนสามัญหรือท่ีเรียนว่า “ทวิศึกษา”ในการหาเวลาว่าง
ท าการสอนนักศึกษาสามัญ เกี่ยวกับงานอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางและช้ีน าให้กับนักศึกษา ในการเรียนสายอาชีพ 

3. ความเป็นเลิศ 
 ฝากหัวหน้าภาคหัวหน้าแผนกวิชาด าเนินการสร้างจุดเด่นของแผนกวิชาว่าเรียนในแผนกของเราแล้ว
ได้อะไรแล้วดีกว่าแผนกอื่นๆ อย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างไร 

4.ความเป็นสากล 
 ในความเป็นสากลนั้น คือการเป็นท่ียอมรับจากผู้อื่นๆ ดังนั้นคุณวุฒิวิชาชีพ คือค าตอบส าหรับแผนก 
ซึ่งบางแผนกวิชา ได้ด าเนินการให้นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา ต้องสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเมื่อเข้าไป
ท างานแล้วแสดงใบมาตรฐานวิชาชีพจะเป็นค่ากลางของตลาดแรงงาน  ฝากหัวหน้าแผนกตรวจสอบดูแล
มาตรฐานตัวอื่นๆ ในการเรียนการสอนด้วย 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
ฝากครูควบคุม นักศึกษา ในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา ขอให้ครูท่ี

ปรึกษาพบปะนักศึกษา และพูดคุยกับนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ส่วนกิจกรรม
อาสาหรืออื่นๆ ฝากครูช่วยควบคุมดูแลด้วย 

6. การฝึกอาชีพระยะส้ัน 
 การฝึกอาชีพระยะส้ันหรือ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน”ได้ด าเนินการจัดท าห้องส าหรับการเรียนรู้อยู่หน้า
วิทยาลัยฯ เพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน โดยให้ผู้สนใจในวิชาชีพรวมกลุ่มมาสมัครเรียนในส่ิงท่ีสนใจทาง
วิทยาลัยฯจะด าเนินการหาครูท่ีมีความช านาญมาสอนให้ ฝากภาควิชาท้ังหลายด าเนินการหมุนเวียนในการเปิด
หลักสูตรระยะส้ันด้วย 
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7. กองทุนการศึกษา/การบริหารจัดการต่างๆ  
 ฝากครูทุกท่านถ้าจะให้ทุนนักศึกษา ติดต่องานกองทุนส่วนในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการ
เตรียมการสอน แผนการสอน โครงการสอน การเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา ขอให้มีความรับผิดชอบ
เพราะนักศึกษา ในปัจจุบันมีการเปรียบเทียบในการสอนของครูดังนั้นขอให้สอนให้ตรงเวลา ครบตามก าหนดท่ี
ตารางสอนจัดไว้ สอนให้เต็มท่ีท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน 

8. การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  
 ฝากครูทุกท่านให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาเป็นพิเศษด้วยถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดต้ังศูนย์
บริบาลนักศึกษาซึ่งแยกจากงานแนะแนว 

9. การฝึกงานของนักศึกษา 
 ขอช่ืนชมนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกงานท่ีท าช่ือเสียงให้กับวิทยาลัยฯ เช่น นักศึกษาท่ีฝึกงานท่ี 
บริษัท.ช.การช่าง,บริษัทอิตาเล่ียนไทย ฝากหัวหน้าหัวหน้าแผนกควบคุมดูแลนักศึกษาท่ีฝึกงานและควรหา
บริษัทท่ีอยู่ในแนวหน้าให้นักเรียนฝึกงานให้มากกว่านี้  
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  นายณัฐกิตต์ิ  ศรีสงศักด์ิธนา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

   ภาระงานของงานต่างๆของฝ่ายวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน 
นายณัฐกิตต์ิ  ศรีสงศักด์ิธนา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวแนะน าตัวและสรุปการด าเนินงาน

ในฝ่ายดังนี้ 
- เร่ืองที่ต้องด าเนินการให้เป็นระบบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล วิชาโครงงานมอบงานพัฒนาหลักสูตร การเรียน 
การสอนเป็นเจ้าภาพด าเนินการ 

 2. การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี มอบงาน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นเจ้าภาพด าเนินการ 

3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน มอบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ 
สอน เป็นเจ้าภาพด าเนินการ  

4. การสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนช้ากว่าเพื่อนในห้องให้ครูผู้สอนได้บันทึก 
ขออนุญาตสอนซ่อมเสริมให้ถูกต้องมอบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นเจ้าภาพด าเนินการ  

5. การด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของหลักสูตรอย่าง 
ครบถ้วน มอบงานวัดผลประเมินผลเป็นเจ้าภาพด าเนินการ  

6.  การฝึกประสบการวิชาชีพครูในระหว่างปิดภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็น 
เจ้าภาพด าเนินการ 

ขอขอบคุณครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการสร้างช่ือเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ดังนี้ 
1. ผลการสอบ V – net ท้ังระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านค่าเฉล่ียระดับชาติทุกรายการ ยัง 

มีอยู่บ้างในบางรายการของบางภาควิชายังมค่ีาเฉล่ียต่ ากว่าระดับชาติท่ีต้องมีด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 8 ทักษะวิชาชีพและรางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 4 ทักษะวิชาชีพ 
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 ทักษะวิชาชีพและมี ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้างและรองชนะเลิศจ านวน 2 
ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ ผลการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติของนักศึกษาช้ัน ปวส. ภาควิชาเทคโนโลยีการ
เช่ือมและการผลิตและได้เป็นตัวแทนเข้าฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในระดับอาเซียนต่อไป 
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- เร่ืองขอความร่วมมือครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญในความรับผิดชอบต่อการประเมินผลเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาได้แก่ 

          1. การขอแก้ไขผลการเรียนมีสาเหตุมาจาก การรวมคะแนนผิด,การใส่คะแนนผิดคน 
          2. กรณีนักเรียนนักศึกษา ติด มส.(ส่งงานไม่ครบ) ต้องส่งงานให้เพิ่มครบภายใน 10 วัน นับ

จากวันประกาศผลการเรียน 
          3. กรณีนักเรียน ปวช.ติด 0 ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้งในทุกรายวิชา 
          4. กรณีนักศึกษา ปวส. ติด 0 ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
 

- เร่ืองทบทวนบทบาทของครูผู้สอน มีภารกิจหลัก 2 รายการ คือ 
          1. การวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนต้องศึกษาค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาท่ี

สอน วิเคราะห์เพื่อหาและจัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนตลอด 18 สัปดาห์ ตามแบบฟอร์มท่ีงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนก าหนดและให้ส่งภายในวันท่ี 31 พ.ค. 59 และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียม
ต ารา ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และใบงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนและมีการบันทึกหลังสอนทุกครั้ง  

          2. การควบคุมห้องเรียน ให้ครูผู้สอนเตรียมรายช่ือนักเรียน นักศึกษาทุกห้องท่ีสอนตาม
ตารางสอนและตรวจสอบรายช่ือกับใบลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาพร้อมลงช่ือก ากับและลงรายช่ือ
เพิ่มนักเรียน นักศึกษา ในกรณีมาเรียนสมทบและให้ตรวจสอบการแต่งกายให้เรียบร้อยตามท่ีวิทยาลัย ฯ 
ก าหนด รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาด้วย 

 
4.๒  นางสาธิตา  ทันตเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาธิตา  ทันตเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวแนะน าตนเอง
พร้อมขอความร่วมมือจากหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย ในการด าเนินงาน เนื่องจากงานของฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อีกท้ังขอขอบคุณทีมงานในการ
สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ และขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี งานท่ีรับผิดชอบในฝ่ายฯ มีจ านวน 6 
งาน ดังนี้ 

1. งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
 1.๑. โครงการประดับแถบสามสี พิธีเข้าประจ ากอง และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
 ระหว่างวันท่ี  ๗ - ๙, และ ๙ – ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  กองก ากับการ ๙  กองบังคับการฝึกพิเศษ    
 ค่ายท่านมุก  ต าบลเขามีเกียรติ  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาจ านวน  ๙๙๕  คน 
 1.๒. โครงการพัฒนาวินัย และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 ระหว่างวันท่ี  ๑๒ – ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  กองก ากับการ ๙  กองบังคับการฝึกพิเศษ    
 ค่ายท่านมุก  ต าบลเขามีเกียรติ  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาจ านวน  ๒๑๘  คน 
 1.๓. โครงการปฏิบัติธรรม  ครั้งท่ี  ๒๕ 
 ระหว่างวันท่ี  ๑๖ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมของวิทยาลัยฯ   จ านวน  ๗๒  คน 
 1.๔. การแก้กิจกรรม ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ 
 จ านวน  ๕๘   กิจกรรม   มีนักศึกษาเข้าร่วม    จ านวน   ๕๙๙คน 
           สรุป จ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีแก้กิจกรรม ประมาณ ๙๐๐ คน เพราะบางคนติด มากกว่า ๑ ภาค
เรียน ซึ่งในการแก้กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จะต้อง ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ภาคเรียนละ ๑๕๐  บาท ตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเงินท่ีได้รับจากการลงทะเบียน ดังกล่าว งานกิจกรรมฯ จะ
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น าเข้าเงินรายได้สถานศึกษา  และขอขอบคุณครูท่ีช่วยควบคุมและดูแลนักเรียน นักศึกษา ท่ีแก้กิจกรรม และ
ท าให้การด าเนินเสร็จส้ินลงด้วยความเรียบร้อย ปรากฏผลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

2. งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 
           เป็นงานบริการ ท่ีวิทยาลัยฯ ได้ประสานกับชุมชน ถึงความต้องการของแต่ละชุมชน ตามภารกิจท่ี
ได้รับ จากนโยบายในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้ด าเนินงานในภารกิจ 
ดังนี้ 
            2.1. โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน ขนาดเล็กของ
รัฐบาล  
 ประจ าปีงบประมาณ 2559ระหว่าง วันท่ี 21 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2558 ด าเนินการ ณ 
พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม และอ าเภอบางกล่ าจ านวน 8 ศูนย์ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลพิจิตร 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหรัง 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่อม 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาร 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลคูเต่า 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลบางเหรียง 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแห 
  2.2. โครงการเตรียมอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
  ระหว่างวันท่ี 12 - 13 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
           ๒.๓ การให้บริการ ในโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ 
           จัดต้ังศูนย์บริการตรวจสภาพรถ  และให้บริการ  ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. ต าบลควนลัง  อ าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน 255๙  เวลา 08.30 – ๐๐.30 น. 
            2.๔ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน   
 กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในระหว่าง วันท่ี 18 - 29 เมษายน 2559 ณ 
พื้นท่ี         อ าเภอนาหม่อม จ านวน 2 ศูนย์ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขม้ิน 
ในระหว่าง วันท่ี 18-29 เมษายน 2559อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

3. งานครูท่ีปรึกษา 
 3.1 โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 2/2558 

 ด าเนินการ ในวันท่ี 15, 21, 28 พฤศจิกายน 2558 
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 3.2 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   กิจกรรมการประชุมเพื่อสร้างเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
 ด าเนินการ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 
 3.3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
   กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับภาควิชา/แผนกวิชา 
ด าเนินการ ในวันท่ี 1 เมษายน 2559 

4.งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน ได้เปล่ียนหัวหน้างานใหม่ เป็นครูสุรชัย  จันทร์นุ่น 
  4.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  4.2 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
  5.1 โครงการร่วมใจบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558ร่วมกับ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 
   ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 – 4 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 
   ครั้งท่ี 3 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมกับ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
  5.2 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 แบ่งเป็น 3 ช่วง ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
   กรณี นักเรียน นักศึกษาภาคปกติ 
   กรณี นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2558 
   กรณี นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนท่ี 1/2559 
  5.3 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558  
   ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

๖.  งานปกครอง  ได้เปล่ียนหัวหน้างานใหม่ เป็นครูพัลลภ  มานพ  โครงการท่ีด าเนินการ ผ่านไปแล้ว
คือ โครงการ “ยิ้มสวัสดี” ซึ่งในแต่ละวัน จะมีครูประจ า และครูพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ประธาน กล่าว 
1. ขอความร่วมมือครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทุกท่านให้มาเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา  

07.45  น. อย่างพร้อมเพียงกัน 
2. ฝากให้รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดเรื่องการจราจร บริเวณ

หน้าวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจจะน านักศึกษาวิชาทหารหรือ
ลูกเสือ มาช่วย 

3. การต้อนรับนักเรียนหรือโครงการ “ยิ้มสวัสดี”ก็แบ่งหน้าท่ีกันอยากให้ ผู้ท่ีมีค าส่ัง
ปฏิบัติงานมีจิตส านึกในความรับผิดชอบทุกคน 
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4. การลงช่ือปฏิบัติงาน ก าหนดให้ลงช่ือได้ไม่เกิน 08.30 น. หลังจากเวลาท่ีก าหนด
บุคลากรท่านมามาสายให้ไปลงช่ือท่ีห้อง ผู้อ านวยการหรืออุธรณ์กันตามความเหมาะสม 

5. ฝากบุคลากรทุกท่าน ตรวจสอบ ก าชับนักเรียนส าหรับเรื่องการแต่งกายและฝากครู 
เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างทุกท่านตรวจสอบการแต่งกายของท่านด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน ฝาก
หัวหน้าภาคหัวหน้าแผนกควบคุมดูแลในแผนกและขอให้ครูทุกคนสอนให้เต็มเวลาอย่าท้ิงนักเรียนใน
เวลาเรียน 

6. ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ตรวจสอบเนื้อหาและปรับเปล่ียนเนื้อหาได้
ตามความเหมาะสมกับบริบทของแผนกต่าง ๆ ควรให้มีการเรียนรู้ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติควรคู่กัน 

7. การไปราชการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรหมุนเวียนกันเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
และความรู้ 

8. ครูเวรหน้าเสาธงควรให้ครูจ้างสอนขึ้นไปพูดคุยกับนักเรียนบ้างและท าการจดบันทึกการ
พูดประจ าวันด้วย 

9.การแก้กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีติดกิจกรรม หน้าเสาธง  ส าหรับนักเรียนท่ีแก้กิจกรรมท่ี
พัฒนาวิทยาลัยฯ นั้นเป็นเรื่องดีเพราะการท าให้บ้านตนเองน่าอยู่ดีกว่าจะพัฒนาบ้านคนอื่น  ฝาก
เจ้าหน้าท่ีให้ดูแลความสะอาดในห้องท างานด้วย 

4.3  นายจรูญ  ไส้เพี้ย  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รองฯ จรูญ ไส้เพี้ย กล่าว เรียนผู้อ านวยการ ท่านรองผู้อ านวยการ คณะครู คณาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และพนักงานท่ีเคารพรักทุกท่าน 
ก่อนท่ีจะเข้าระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายบริหารทรัพยากรต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้

ปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความร่วมมือให้งานในฝ่ายบริหารทรัพยากรส าเร็จลุล่วงในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
2559 และปีการศึกษา 2558 และการจัดอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
การเงิน การคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ FMIS) ให้กับครูและบุคลากร เมื่อวันท่ี 26 – 27 
ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยใหญ่ 

๒) การจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2558 ณ 
หอประชุมวิทยาลัย 

๓) การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบการวางแผน การเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม 2559 ห้องประชุมม่วงคราม 2  

 4) การจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน – นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัย ฯ  

 5) การรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจ า 
ปีการศึกษา 25559 หลักสูตร 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
      - ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง ทลบ.) ตามคู่มือการสมัคร 

ซึ่งตามท่ีได้กล่าวแล้วนั้น ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร 
ทางการศึกษาเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน ขอขอบคุณอีกครั้ง 
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เข้าระเบียบการประชุมของฝ่าย สรุปงานในฝ่ายและแจ้งเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนี้ โดยรอง ฯ จะแจ้งก่อน หัวหน้างานเพิ่มเติมในแต่ละงานได้ ซึ่งฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร มีงาน จ านวน ๘ งาน ดังนี้ 

 1. งานบคลากร    2. งานทะเบียน   
 3. งานพัสดุ     4. งานการเงิน 
5. งานบริหารท่ัวไป (เอกสารกรพิมพ์) 6. งานประชาสัมพันธ ์
7. งานอาคารสถานท่ี   8. งานบัญชี 

ซึ่งงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ มีอยู่ 7 งาน คือ 
1. งานบุคลากร   

1.1 ค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีราชการและมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงานจะรวบรวม 
ค าส่ังอีกครั้งในวันท่ี 1 ต.ค.59 

1.2 การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
- เวลามาปฏิบัติราชการเริ่มต้ังแต่ 07.00 น. ถึง 08.30 น. ถ้าหลังจาก  
08.30 นั้นถือว่าสาย  – เวลากลับจากปฏิบัติราชการ เวลา 16.30 น.    
เป็นต้นไป 

1.3 การแต่งกาย ของบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ 
วันจันทร์ ข้าราชการและพนักงานราชการ สวมใส่ชุดกากี 
  ลูกจ้างช่ัวคราว  สวมใส่เส้ือผ้าสีเหลือง 
วันอังคาร ทุกคน   สวมใส่เส้ือผ้าสีชมพู  
วันพุธ  ทุกคน   สวมใส่เส้ือผ้าสีม่วง   
วันพฤหัสบดี ทุกคน   สวมใส่เส้ือผ้าสีแดงเลือดหมู 
วันศุกร ์  ทุกคน   สวมใส่เส้ือผ้าไทยหรือผ้าประจ าท้องถิ่น

  

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติ 
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วโดยประเมิน 
  จากแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) 

1.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานของครูพิเศษสอน ช่วงเดือน เมษายน 2559  
 - รายงานการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานของครูพิเศษสอนประจ าเดือน

เมษายน 2559 ขอให้จัดส่งท่ีงานบุคลากรต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 
2. งานทะเบียน 

2.1 การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน – นักศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 1 /2559 
ระหว่างวันท่ี 13 – 18 พฤษภาคม 2559 และ 19 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนตกค้างเรียนในภาคเรียน 

2.2  นักเรียน – นักศึกษา ท่ีพ้นสภาพตามระเบียบการวัดผล หรือถูกรีทาย  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้มีการประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ดังนี้  

2.2.1 ระดับ  ปวช. 1  จ านวน    147  คน   
2.2.2 ระดับ ปวช. 2 จ านวน  64  คน   
2.2.3 ระดับ ปวช. 3 จ านวน   19  คน 

        รวม     230   คน 
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2.2.4 ระดับ  ปวส. 1  จ านวน   83  คน  
2.2.5 ระดับ ปวส. 2 จ านวน   34  คน 

รวม  117 คน 
รวมทั้งส้ิน 347  คน 

   2.3 ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ  
วันท่ี 10 พ.ค. 59 ท่ีมอบตัวแล้ว 
    2.3.1 ระดับ ปวช. จ านวน  1,584 คน 
    2.3.2 ระดับ ปวส. จ านวน  961 คน 
    2.3.3 ระดับ     ป.ตรี จ านวน  28 คน 
       รวมทั้งส้ิน  2,573 คน 

3. งานพัสดุ 
 3.3.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
- ผ่อนผันการ การจัดซื้อ – จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ถึงวันท่ี 30  
  กันยายน 2559  
- การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท รายจ่าย ตามงบประมาณ  ตามหนังสือ   

                                 ด่วนท่ีสุด นร 0704/ว68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558  
- หมวดยานพาหนะ 

 ฝากการบริการให้ประทับใจ 
4. งานการเงิน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงิน การเบิก – การจ่ายเงินของวิทยาลัย ฯ ทุกงบ 
 4.1 การยืมเงินทดรองจ่ายและการคืนเงินยืม 

- กรณีค่าเดินทางไปราชการ  ต้องเคลียร์เงินยืม ภายใน 15 วัน 
- กรณีค่าจัดท าโครงการ       ต้องเคลียร์เงินยืม ภายใน 15 วัน    
- กรณีซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์     ต้องเคลียร์เงินยืม ภายใน 30 วัน 

4.2 การช าระเงินค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนของนักเรียน – นกัศึกษา ประจ า 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 ระหว่างวันท่ี 16 – 19 พฤษภาคม  2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ โดยไม่ต้องผ่าน
ธนาคาร งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นปัจจุบัน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

5. งานบริหารงานท่ัวไป 
 5.1 การรับ – ส่ง หนังสือภายนอก  ด าเนินการติดต่อประสานงานรับ – ส่งหนังสือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ  
5.2 การรับ - ส่งหนังสือภายใน 
      - ด าเนินการติดต่อประสานงานรับ – ส่ง หนังสือภายในกับฝ่ายงาน/แผนกวิชา 

ต่าง ๆ และการเสนอเอกสารขอให้เสนอตามล าดับสายงานเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง 
5.3 การให้บริการของเอกสารการพิมพ์  ด าเนินการถ่ายเอกสารให้กับฝ่ายงาน/ 

แผนกวิชาซึ่งในงานไมพ่บปัญหา 
6. งานประชาสัมพันธ ์
 - การแจ้งข่าวสาร แก่ครู บุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ ป้ายไวนิล แสดงความยินดี

ต่างๆ  ขอให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทุกเรื่อง 
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 - การจัดท าวารสาร ด าเนินการจัดท าวารสารปีละ 2 ฉบับ เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรม
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

7. งานอาคารสถานท่ี  
 7.1.1 การอยู่เวรและการตรวจเวร  แจ้งเตือนครูเวรท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีหรือละท้ิง

หน้าท่ีในการนอนเวร ขอให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้วย 
 7.1.2 ซ่อมแซมอาคาร ฯ ห้องน้ าห้องส้วม  ได้ด าเนินการซ่อมแซมห้องน้ าบริเวณ

อาคาร 3 แล้วแต่ขณะนี้ปิดการใช้งานเนื่องจากขาดคนดูแล  
 7.1.3 การปรับภูมิทัศน์ ขอความร่วมมือหัวหน้าแผนกทุกท่านดูแลรักษาความ

สะอาดและปรับภูมิทัศน์ ตกแต่ง บริเวณหน้าแผนกให้สวยงาม 
 7.1.4 การล้างเครื่องปรับอากาศ ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วในระหว่างปิดภาคเรียน 
 7.1.5 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในการต่อเติมอาคารหรือการปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ

ขอให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยหรือแจ้งแผนกไฟฟ้ามาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย 
7.1.6 บ้านพักราชการ การซ่อมแซมบ้านพักได้ด าเนินการซ่อมแซมบ้านพักตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็นก่อนเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
7.1.7 การเก็บค่าน้ า – ค่าไฟบ้านพัก  ส าหรับการเก็บค่าไฟฟ้าของบ้านพักได้ให้

ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าน้ าได้ด าเนินการติดต้ังมิเตอร์
น้ าเสร็จส้ินแล้วคาดว่าคงเก็บไดในเดือนมิถุนายนนี้  

 
4.4  นางสาวนงลักษณ์  ภัศระ รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ครูนงลักษณ์   ภัสระ รักษาการรอง ฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวขอบคุณหัวหน้างานทุก
ฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีช่วยกันท างานจนงานทุกอย่างผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ในฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ ก็ประกอบด้วยงาน 6 ฝ่าย ดังนี้ 

4.4.1 งานศูนย์ข้อมูลและความร่วมมือ  ด าเนินการดังนี ้
1. การคัดกรองนักเรียนออกกลางคันซึง่ได้ส่งแบบฟอร์มให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาไปแล้ว  
2. การติดตามนักเรียนหรือ V-cop ซึ่งของวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี ฝากครูท่ีปรึกษาก าชับ 

นักเรียนให้กรอกข้อมูลในระบบด้วยเพื่อจะได้ด าเนินการรางานถงึส านักอ านวยการต่อไปส าหรับนักศึกษาระดับ 
ปวช.1 และปวส.1 นั้นต้องรอรหัสจากงานทะเบียนก่อนถึงจะด าเนินการกรองข้อมูลได้ 

3. ส าหรับงานความร่วมมือมีการประสานงานและแปลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยฯ กับ 
สถานศึกษาต่างชาติ เช่น มาเลเซียและญี่ปุ่น ท่ีได้มาศึกษาดูงานท่ีวิทยยาลัย 

4.4.2 งานวางแผน 
 - ด าเนินการควบคุมการใช้เงินของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนประจ าปีแต่มีบ้างแผนกบาง

โครงการท่ียังไม่ด าเนินการขอให้รีบด าเนินการด้วย 
4.4.3 งานผลิตผลการค้า 
 - หัวหน้างานคนใหม่คือครูนิธิศ ซึ่งจะเห็นการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจนคือจากร้านสหกรณ์

เป็นร้านค้าสวัสดิการแต่รูปแบบสมาชิกยังคงเดิม การบริหารงานก็เหมือนเดิม สมาชิกสามารถเพิ่มหรือถอนหุ้น
ได้ตามความสะดวกส่วนเงินกู้สหกรณ์เดิมก็ยังคงอยู่แต่เปล่ียนช่ือเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนมียอดเงิน
ประมาณ 3 แสนใครสนใจหรือมีความเดือนร้อนติดต่อ ครูนงลักษณ์แบบฟอร์มการยืมเงินติดต่อคุณดลฤดี 

4.4.4 งานวิจัย 
 งานวิจัยท าการรวบรวมวิจัยช้ันเรียนของครูซึง่ในเทอมนี้ขอให้ครูส่งงานวิจัยในช้ันเรียน

ระหว่างวนัท่ี 16 – 25 พ.ค.59 ส่งท่ีคุณพินนภา ธรรมชูโต ห้องงานประกันคุณภาพ 
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4.4.5 งานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
ส าหรับงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าผลงานผ่านการคัดเลือกในระดับ อศจ. 

เป็นจ านวนมากแต่เมื่อท าการแข่งขั้นระดับชาตินั้นมีจ านวนผลงานท่ีมีประสิทธิภาพผ่านเข้ารอบน้อยมากดังนั้น
ฝากแผนกคิดผลงานบูรณาการวิชาและต่อยอดส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพพร้อมเขียนรายงาน 5 บท ในการท า
ส่ิงประดิษฐ์ซึ่งการเขียนรายงาน 5 บทเป็นจุดด้อยของส่ิงประดิษฐ์ทุกช้ินในระดับชาติท่ีผ่านมาส่ิงประดิษฐ์ท่ี
เข้ารอบคือหุ่นยนต์แขนกล ได้รับเหรียญทองแดง 

4.4.6 งานประกนัคุณภาพ 
 ด าเนินการอบรมครูและบุคลากรแล้วในเดือน พ.ย.เพื่อให้แผนกรวบรวมส่ง LMS การ

ด าเนินงานประกนัในรอบนี้ท าตามตัวชี้วัดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  มี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น  ๆ 
5.1  นายประสาร  แสงเหมือนคง  ครูแผนกช่างกลโรงงาน  กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ในการให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียน – นักศึกษาซึ่งเป็นบุตรหลาน ของบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ และฝากผู้อ านวยการวิทยาลัย ฯ ติดตามเรื่องทุนการศึกษา จ านวน 2 ทุน คือ  

1. ทุนมูลนิธิหลวงปู่ทวด ยอดเงินทุนประมาณ 1,000,000 บาท ท่ีอยู่ในสมุดบัญชี 
2. ทุนชมรมผู้ปกครอง   ยอดเงินทุนประมาณ 78,000 บาท ท่ีอยู่ในสมุดบัญชี 

ซึ่งท้ัง 2 ทุน เป็นทุนท่ีมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ท้ังระดับปวช.และ ปวส. เพื่อเป็นเงินส าหรับสนับสนุน
การศึกษาและเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนดังกล่าวยังไม่ได้รบัเงินทุน
ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากไม่ทราบว่าบุคลากรท่านใดถือสมุดบัญชีทุนท้ัง 2 ทุนอยู ่ถ้าบุคลากรท่านใดถือสมุด
บัญชีอยู่ให้น ามาคืนท่ีงานกองทุน หรือ ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ด าเนินการมอบทุนให้กับนักเรียน
นักศึกษาต่อไป 
 ประธาน สรุปส าหรับเรื่องทุนท้ัง 2 ทุนจะตรวจสอบและติดตามให้ 

5.2   นายณัฐกิตต์ิ  ศรีสงศักดิ์ธนา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งเพิ่มเติม จ านวน 4 
เรื่องคือ  
   1. หนังสือเรียนฟรี 15 ปี คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดประชุม
กรรมการภาคี 4 ฝ่ายเสร็จส้ินแล้วและได้ประสานกับบริษัทหนังสือเพื่อด าเนินการส่ังจองเรียบร้อยแล้ว คาดว่า
หนังสือเรียนนักเรียนน่าจะได้รับทันตามเวลาท่ีก าหนด 
   2. ขอความร่วมมือจากหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ อนุเคราะห์ห้องเรียนส าหรับครู
ภาควิชาสามัญสัมพันธ์ในอาคารเรียนปกติท่ีไม่มีห้องสอน เนื่องจากจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 มีจ านวนเพิ่มขึ้น เพราะวิทยาลัยได้รับนักเรียนเพิ่ม คือ ระดับ ปวช.เพิ่ม ชก. ชอ.และแผนก IT รวม  
3 ห้อง และ ระดับ ปวส.เพิ่มจ านวน 2 ห้อง คือ สาขาวิชาส ารวจเล่ือนขึ้นเป็นช้ัน ปวส.2 และสาขาวิชาตกแต่ง
ภายในอีก 1 ห้อง ดังนั้นขอให้ครูทุกท่านอนุเคราะห์ห้องเรียนของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านไม่สอนให้กับครูท่ีไม่มี
ห้องสอนด้วยโดยการน ากุญแจห้องเรียนไว้กับแม่บ้านประจ าอาคารเพื่อจะได้ด าเนินการเปิดห้องเรียนให้กับครู
ท่ีเข้าไปสอนได้ ส่วนเรื่องการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์ในห้องเรียนท่ีใช้ร่วมกันก็ขอให้ครูทุกท่านช่วยกัน
รักษาเพราะเป็นทรัพย์สินทางราชการถ้าเกิดกรณีวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนเกิดความช ารุดเสียหายก็ให้
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

3. ตารางสอนก าลังด าเนินการจัดพิมพ์อยู่และขอให้ครูทุกท่านเข้าพบนักเรียน  
นักศึกษาตามตารางสอนในสัปดาห์แรกให้ครบและตรงเวลาเพื่อจะได้ตรวจเช็คความพร้อมของห้องเรียน ครู 
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ขอให้ครูทุกท่านด าเนินการตรวจเช็ครายช่ือนักเรียน นักศึกษาตามใบ
รายช่ือท่ีได้รับจากงานทะเบียนกรณีนักเรียนมาเรียนสมทบไม่มีช่ือขอให้ครูเขียนเพิ่มเติมลงไปด้วย เนื่องจาก
เคยเกิดกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาเรียนแล้วไม่จบ เพราะครูลืมใส่ช่ือลงใน วผ. 
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   4. การก าหนดพิธีพุทธาภิเษก พระวิษณุกรรม  ได้ก าหนดขึ้นในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ก าหนดการเริ่มจากการถวายเครื่องบวงสรวงพระประธาน ศาล
พระภูมิเจ้าท่ี พระวิษณุกรรม และศาลเจ้าพ่อตาเดียวในเวลา 09.00 น. ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
และพิธีพุทธาภิเษกพระวิษณุกรรมโดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ (พระอาจารย์ภัตร อริโย) เจ้าอาวาสวัดนาทวี ใน
เวลา13.00 น. ราคาให้เช่าบูชาเหรียญละ 199 บาทและราคาเช่าบูชาองค์ยืน 12 นิ้ว องค์ละ 2,559 บาท 
เรื่องก าลังเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยฯเห็นชอบและขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีตามความ
เหมาะสม  
 5.3 นายกิตธิเดช  เศรษฐวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม เสนอแนะดังนี ้
   1. แผนกสถาปัตยกรรม มี 1 ห้องเรียนว่าง ถ้าครูผู้สอนจะใช้สามารถติดต่อสอบถามได้ 

 2. ห้องเวร ขอให้ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้งานรวมทั้งเรื่องความสะอาด  
 3. ฝากงานปกครองดูแลการควบคุมการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาด้วย 

ประธานสรุป ครูท่านใดมีความต้องการใช้ห้องท่ีแผนกสถาปัตยกรรม ติดต่อท่ีหัวหน้าแผนกได้เลย 
เรื่องห้องเวรฝาก อ.บุญชม  รามณรงค์ ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ส่วนเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ของ
นักเรียน นักศึกษา มอบงานปกครองด าเนินการตามเสนอ 

 
เลิกประชุม 15.30 น. 
 
 
 

               (นางสุวรรณกาญจน์  อักษรการ) 
        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
           (นายจรูญ  ไส้เพี้ย) 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


