
 
 

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช  
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

…………………………………………………….. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสมบัติ  เนียมหวาน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
  ๒. นางสุทธิพันธุ์  ภาสบุตร ครู คศ.๒                    

๓. นายโชคชัย  มูลกว้าง  ครูผู้ช่วย 
๔. นายพชรกฤต   ฉั่วเจริญ  ครูผู้ช่วย 
๕. นายอ านาจ  พิขุนทด  ครูผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุจินดา เต็มสังข์  ครูผู้ช่วย 
๗. นางสาวเยาวเรศ อนันต์  ครูผู้ช่วย 
๘. นางสาวจันทนา เสวตงาม ครูผู้ช่วย 
๙.  นายสันทัด  พรทิพย์ศิริกูล พนักงานราชการ(ครู)     
๑๐.  นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์  พนักงานราชการ (ครู) 
๑๑.  นายนภดล  เกิดคง  พนักงานราชการ (ครู) 
๑๒.  นายธนะชัย  วงษ์วิริยะพาณิชย์ พนักงานราชการ (ครู) 
๑๓.  นายวีระ  วีระสัย  พนักงานราชการ (นักการภารโรง) 
๑๔.  นายสุชาต ิ  สารีผล  พนักงานราชการ (นักการภารโรง) 
๑๕.  นางสาวสรัญญพัชร   คชคง  ครูจ้างสอน 
๑๖.  นางสาวนันทิดา พุทธวาร  ครูจ้างสอน 
๑๗.  นายอานนท์ แก้วชาติ  ครูจ้างสอน 
๑๘.  นายปรีชา  ไชยศรีษะ ครูจ้างสอน 
๑๙. นายศราวุธ   ทองพรม ครูจ้างสอน 
๒๐.  นางสาวสุรีรัตน์  คงกระพันธ์ ครูจ้างสอน 
๒๑.  นายพงศกร  โพธิ์ร่มเย็น ครูจ้างสอน 
๒๒.  นายพนาชัย เกี้ยวล าพัน ครูจ้างสอน 
๒๓.  นางสาวจิดานันท ์ เข็มแข็ง  ครูจ้างสอน 
๒๔.  Mr.Ivan Dean Ochan  ครูจ้างสอน (ต่างชาติ) 
๒๕.  นางสาววรารักษ์ หอมนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๒๖.  นางสาวกิติยา ธารเดช  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๒๗.  นางสาวปาริชาต ิ สังข์ทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ     

 



 
-๒- 

 
  ๒๘  นางสาวนันทนา เอนกบุณย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

๒๙.  นางสาวรชัรินทร์ เฉลยชนม์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓๐.  นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓๑.  นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓๒.  นางสาวอรอนงค์    เฉลยศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓๓.  นางสาววรัญญา ก้อนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓๔.  นางสาววันเพ็ญ สารีผล  แม่บ้าน 
๓๕.  นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย นักการภารโรง 
๓๖.  นายฉลวย  มะลิทอง พนักงานขับรถยนต์ 
๓๗.  นายแกร  ฉิมพาลี  ยามรักษาการณ์ 

             ๓๘.  นางกรองแก้ว   ฟองสินธุ์    พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (เลขานุการ)    
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายธนานันต ์ บุญยเลิศรัตน์ (ลาป่วย) 
๒. นายค าพัน  สะมาแก้ว ยามรักษาการณ์ (กลางคืน)                                   

ผู้ร่วมประชุม              ไม่มี 
 

นายสมบัติ  เนียมหวาน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ประธาน กล่าวเปิดการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้   
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.           
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ     

เรื่องท่ี ๑.   ท่านประธานได้แจ้งก าหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ือ 
การศึกษา “สร้างอาคารวิทยบริการ”  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และแจกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ- 
-ด าเนินงานทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราชได้รับทราบ 

เรื่องท่ี ๒ แจ้งรายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช     ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า 
สามัคคีเพ่ือจัดซื้อท่ีดินเพื่อการศึกษา “สร้างอาคารวิทยบริการ”   และท่านประธานได้ขอบคุณผู้ที่ร่วมท าบุญ 
ในครั้งนี ้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
จ านวน ๘   หน้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



-๓- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เรื่องท่ี ๑  งานประกันคุณภาพฯ ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้จัดส่งส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการ- 
-อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคกลาง เรียบร้อยแล้ว 

      เรื่องท่ี ๒ งานศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยและ 
รวดเร็ว 
   เรื่องท่ี ๓ งานแผนฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   เรื่องที่ ๔ งานครูที่ปรึกษา แจ้งการเยี่ยมบ้านของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 
ก าหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายงานการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ให้ถ่ายรูปและกรอก
แบบฟอร์มบันทึกส่งงานครูที่ปรึกษาให้รีบด าเนินการส่งให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้    
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอและพิจารณา ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   เรื่องท่ี ๑ นางสาวเยาวเรศ  อนันต์ หัวหน้างานบุคลากร แจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
จะขีดเส้นใต ้เวลา ๐๘.๓๐ น.   เพ่ือเสนอรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร    และผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ต่อไป  แจ้งบุคลากรได้รับทราบ    

เรื่องท่ี ๒ นายพงศกร   โพธิ์ร่มเย็น  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     แจ้งการใช้ห้อง 
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรกรอกแบบฟอร์มการใช้ห้องประชาสัมพันธ์ในการประกาศเสียงตามสายทุกครั้งเพ่ือ 
เก็บไว้เป็นหลักฐานในงานประกันคุณภาพฯ    

เรื่องท่ี ๓ นายพงศ์กร  โพธิ์ร่วมเย็น หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  แจ้งการไปร่วม 
กิจกรรมฯ ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ให้ถ่ายรูปกิจกรรมนั้น ส่งไลย์ให้งานประชาสัมพันธ์โดยตรงเพื่อน า 
ไปจัดท าวารสาร และมหาราช New และออกวารสารทุก ๆ เดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   เรื่องท่ี ๑ นางสาวสุรีรัตน์  คงกระพันธ์  หัวหน้างานแผนฯ แจ้งงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และคงเหลือเงินดังนี้    
   งบ ปวช. คงเหลือ ๕๔,๒๑๗ บาท 
   งบ ปวส. คงเหลือ ๒๗๒,๕๖๘.๑๐ บาท 
   งบสาธารณูปโภค คงเหลือ ๔๕,๒๖๔ บาท 
   งบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คงเหลือ ๙๐,๐๐๐ บาท 
 



 
 
     -๔- 
 
 
   งบสิ่งประดิษฐ์ คงเหลือ ๖๕,๗๗๗ บาท 
   งบศูนย์บ่มเพาะ คงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท 
   งบยกระดับทวิภาคี คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท งานทวิภาคีด าเนินการ 
   งบเรียนฟรี ๑๕ ปี คงเหลือ ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย    
   เรื่องท่ี ๒ นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ แจ้งการท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และส่งหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
   เรื่องที่ ๓ นายโชคชัย  มูลกว้าง รักษาการรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ  แจ้ง 
มีหนังสือเชิญส่งผลงานร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ”มอบงานวิจัยฯ ด าเนินการ 

เรื่องท่ี ๔  นายโชคชัย  มูลกว้าง รักษาการรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ แจ้ง 
หนังสือการรับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากองค์การความร่วมมือ มอบงานความร่วมมือฯ ด าเนินการ 
   เรื่องท่ี ๕ นายโชคชัย มูลกว้าง รักษาการรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ แจ้ง 
หนังสือการร่วมมือกับเอกชน     และด าเนินการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพมหาราชกับ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินโดนีเซีย งานความร่วมมือได้ด าเนินการแล้ว 
   เรื่องท่ี ๖ นายโชคชัย มูลกว้าง รักษาการรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ แจ้ง 
หนังสืออาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือเข้าร่วมประกวดระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด มอบงานวิจัยฯ ด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
   เรื่องท่ี ๑ นางสุทธิพันธุ์  ภาสบุตร   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ติดตามข้อมูล 
การวัดผลและประเมินผล   เป็นระยะระหว่างภาคเรียน ตัวอย่าง ทุกสัปดาห์ที่ ๖,๑๒ หรือ ๔,๘,๑๒   แจ้งให้ที ่
ประชุมลงมติ ที่ประชุมให้รอรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการท่ีมารับต าแหน่งเพ่ือก าหนดวัน   

เรื่องท่ี ๒  นายธนะชัย    วงษ์วิริยะพาณิชย์  หัวหน้างานทวิภาคีฯ    แจ้งส่งนักเรียน 
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ตามสถานประกอบการ  จ านวน ๘๑ แห่ง  นักเรียนนักศึกษา   จ านวน ๑๓๑ คน  
   -นายสมบัติ  เนียมหวาน ประธานที่ประชุมฯ   มอบงานทวิภาคีฯ ออกค าสั่งวิทยาลัยฯ 
เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และต้องออกนิเทศติดตามนักเรียน
นักศึกษาอย่างจริงจัง ว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจปฏิบัติงานและไปตรงต่อเวลา และไปฝึกประสบการณ์จริงหรือไม่
และต้องมีการแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาอย่างจริงจัง และติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สถานประกอบการเชื่อมัน่
ต่อวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ในการส่งนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปเพ่ือฝึกประสบการณ์ และจัดตารางออกนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาเสนอต่อฝ่ายวิชาการเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 
 
     -๕- 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
   เรื่องท่ี ๑  นางสาวนันทิดา พุทธวาร หัวหน้างานแนะแนวฯ แจ้งการมอบทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีเงินในบัญชีธนาคาร จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และงานแนะแนว
ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ       
   เรื่องท่ี ๒ นายสันทัด  พรทิพย์ศิริกุล หัวหน้างานกิจกรรมฯ แจ้งการจัดกิจกรรมภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่ 

๑. สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรมฯ ด าเนินการโครงการฯ 
๒. กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานกิจกรรมฯ ได้ออก 

ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวันไหว้ครูและแจกค าสั่งให้บุคลากรในที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบ 
๓. การจัดงานพิธีทอดผ้าป่าเพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ือการศึกษา “สร้างอาคารวิทยบริการ”  

ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานกิจกรรมฯ ได้ออกค าสั่งฯ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและแจก
ค าสั่งให้บุคลากรในที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  
   เรื่องท่ี ๓  นายสันทัด   พรทิพย์ศิริกูล   หัวหน้างานกิจกรรมฯ แจ้งกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมและป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางกิจกรรม To be number one ระดับอ าเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐โดยมีคณะกรรมการการจัดงานแต่ละส่วน โดย 
ให้วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่และพิธีกร 
   เรื่องท่ี ๔ นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างานกิจกรรมฯ แจ้งให้นักเรียนนักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพมหาราชทุกท่าน ออกก าลังกายทุกวันพุธเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพ่ือ
จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เชิญวิทยากรน าการออกก าลังกาย 
   เรื่องท่ี ๕ นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างานกิจกรรมฯ แจ้งการติดตามรายงาน
รูปเล่มของแต่ละชมรมวิชาชีพ เพื่อเก็บไว้เพ่ือรองรับการประเมินฯ  
   เรื่องท่ี ๖  นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างานกิจกรรมฯ แจ้งการเข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ  และการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
ประธานให้แต่งตั้งค าสั่งวิทยาลัยฯ และนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
   เรื่องท่ี ๗ นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างานกิจกรรมฯ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โครงการออกก าลังกายพื้นฐานกีฬา และกีฬาสืบสานความเป็นไทยในที่ประชุม 
   เรื่องท่ี ๘ นายสันทัด   พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา แจ้งกิจกรรมครูเยี่ยม
บ้านนักเรียนนักศึกษา การเยี่ยมเยือนครู   ในสัปดาห์วันครู มอบครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดท ารายงานส่งงานครูที่ปรึกษาเพ่ือรวบรวมแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 
     -๖- 
 
 
         
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

-นายสมบัติ  เนียมหวาน  ประธาน แจ้งอาชีวศึกษาได้ร่วมกับการไฟฟ้าจัดตั้งโครงการ 
ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง  ให้สถานศึกษาเปิดบัญชีชีววิถี จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   ได้จัดท า
โครงการแปลงสาธิตปลูกต้นดาวเรือง มีการตรวจติดตาม ประเมิน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 
 

-นายสมบัติ  เนียมหวาน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช  ประธาน   ขอความ 
ร่วมมือให้ทุกสาขาวิชาและข้าราชการครู  พนักงานราชการ (ครู) ครูจ้างสอน  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   ที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันพัฒนาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเพ่ือวิทยาลัยการอาชีพมหาราช จะได้เป็นที่ยอมรับของสังค ม 
สามารถเพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษา   ให้มากขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยฯ  ที่ตั้งไว้ กล่าวขอบคุณและ 
และปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
     ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางกรองแก้ว     ฟองสินธุ์) 
                         หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 
     ลงชื่อ....................................................... ผู้ตรวจราชการการประชุม 

        (นางสุทธิพันธุ์      ภาสบุตร) 
   รักษาการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหารฯ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 


