
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
คร้ังที่    ๒/๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี์  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   
ณ  ห้องประชุมตึกอ านวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

------------------------ 
ผูม้าประชุม 
 

 ๑.  นายนิมิตร     อาศัย   ผู้อ านวยการ   ประธาน  
 ๒.  นางสุวิมล  ปันนาง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

๓.  นายองอาจ  อ่ าพุธ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔.  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  ครู คศ.๓ ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๕.  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ครู คศ.๓ ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๖.  นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม  ครู 
๗.  นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  ครู 
๘.  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ครู 
๙.  นางนงลักษณ์ ทาสี   ครู 
๑๐.  นางสุณี  แจ่มใส   ครู 
๑๑.  นายโชติกร  ทาหะพรหม  ครู 
๑๒.  นายมนตรี  รื่นรวย   ครู 
๑๓.  นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๑๔.  นางสาววาสนา อ่อนลา   พนักงานราชการ 
๑๕.  นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอาง  ครู 
๑๖.  นางละมุล  รื่นรวย   ครู 
๑๗.  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  ครู 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
 ๑.  นายดวงค า  ชัยวร   ลากิจ 
   
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๑๐ น. 
 

  นายนิมิตร    อาศัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ท าหน้าท่ีประธาน กล่าวเปิด
ประชุมแล้ว ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ ๑/๒๕๕๙ 
 

  - ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ประชุมเมื่อ          
วันจันทร์ ท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓... 
 



๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ  
 

- ไม่มี -   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
 

ประธาน  - ตามท่ีลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน ๑๘ คน ได้ส้ินสุดสัญญาจ้าง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ในปัจจุบัน   
ถ้าลูกจ้างช่ัวคราวไม่ท าผิดระเบียบสถานศึกษา จะไม่ถูกเลิกจ้าง แต่กรณีท่ีท าผิดระเบียบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามี
ความผิดจริง จึงจะถูกเลิกจ้าง และสอบถามงานบุคลากรมีแนวทางอย่างไร ในการด าเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว เพราะวิทยาลัยฯ มีสภาพทางการเงินไม่คล่องตัว เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน        
ค่าจัดการเรียนการสอน ได้น ามาจ่ายเป็นค่าจ้าง ได้ประมาณ ๘ เดือน อีก ๔ เดือน จะต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษา 
ซึ่งเป็นเงินค่าจ าหน่ายนม โดยโรงงานนมก็มีภาระหนี้นม 
อ.จันทกานต์ - ขอสอบถามท่ีประชุมว่าเห็นสมควรจะจ้างต่อทุกคนหรือไม่ ซึ่งมีแบบประเมินด้วย 
อ.ณรงค์  - เสนอกรณีมีการประเมิน ควรประเมินตามสภาพจริง 
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จะหาข้อสรุปโดยกรรมการสถานศึกษายกมือ หรือ
ต้ังคณะกรรมการประเมินการท างานของลูกจ้างช่ัวคราว 
รององอาจ - เห็นด้วยกับการประเมิน แต่เห็นว่าการประเมินนั้นใกล้จะถึงเวลาส้ินสุดการจ้างแล้ว เสนอให้
เล่ือนไปก่อน ซึ่งควรจะมีการแจ้งรายละเอียดการประเมินให้ลูกจ้างทราบก่อน โดยขอเสนอให้จ้างต่อไปก่อน 
ประธาน  - แจ้งว่า ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ จะด าเนินการจ้างต่อ แต่ในปีงบประมาณหน้า จะมีการ
ประเมินทุกๆ ๖ เดือน (๑ ปี ประเมิน ๒ ครั้ง) จะแจ้งรายละเอียดการประเมินและผลการประเมินให้ลูกจ้าง
ช่ัวคราวทราบ โดยจะดูตามโครงสร้างของ สอศ. ให้แต่ละงานด าเนินการดังนี้ 

๑. ท ากรอบภาระหน้าท่ี หัวหน้ามีหน้าท่ีท างานอะไร เจ้าหน้าท่ีท างานอะไร 
๒. จัดท าแบบประเมิน 

ประธาน  - แจ้งว่า  อ.นริศ ได้เข้ามาปรึกษาฝ่ายบริหารในเรื่องของคนงานฟาร์มโคนม เนื่องจากนายอ านาจ  
จะเกษียณ จะเหลือนายจรูญ  ดูแลคนเดียว ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และจากท่ีได้มีการประชุมผู้บริหารแล้ว 
เห็นสมควรว่าให้นายจรูญ ท าหน้าท่ีต่อไปก่อน และรองฯ องอาจ และ อ.นริศ เสนอให้จ้างนายอ านาจ ในอัตราจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว  อัตราเงินเดือน  ๗,๕๐๐ บาท 
อ.ณรงค์  - เห็นด้วย ในการจ้างนายอ านาจต่อ เนื่องจากการรีดนมวัว เป็นเรื่องละเอียด ซึ่งต้องใช้คนท่ีมี
ฝีมือและจะต้องมีการหาอาหารหยาบให้วัวด้วย เช่น การตัดหญ้า ซึ่งถ้าท าคนเดียวอาจจะท าให้ดูแลไม่เพียงพอ 
และนายจรูญ ท่ีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยขอเสนอให้นายเล็ก ไปฝึกรีดนม และให้นายจรูญ ไปท าหน้าท่ีแทน     
นายเล็ก  
ประธาน  - ขอใหร้องฯ องอาจ ไปสรุปว่าจะหาใครแทนนายจรูญ และขอมติท่ีประชุม จ านวน ๒ ประเด็น 
ดังนี ้

๑. เห็นชอบจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไปก่อน แต่ในปีงบประมาณหน้า 
จะต้องมีการประเมินทุกๆ ๖ เดือน (๑ ปี ประเมิน ๒ ครั้ง) จะแจ้งรายละเอียดการประเมินและผลการประเมินให้
ลูกจ้างช่ัวคราวทราบ  
 

/๒.  เห็นชอบจ้างนายอ านาจ...   
 



๓ 
 
 
  ๒.  เห็นชอบจ้างนายอ านาจ  ผลเรไร  ให้ท างานฟาร์มโคนม  อัตราเงินเดือน  ๗,๕๐๐ บาท 

ท่ีประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับประเด็นท่ี ๑ และ ๒  

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ 
 
อ.จันทกานต์     - แจ้งตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือขอจ้างครูอัตราจ้าง (ครูภาษาต่างประเทศ) หลักสูตร ๒ ภาษา 
(MEP) จ านวน ๑ อัตรา จากประเทศภูฎาน  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น ซึ่งได้รับค าช้ีแจง
กลับมาว่า กรณีวิทยาลัยฯ จะจ้างครูภาษาต่างประเทศ  ในอัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท ต้องจ้างด้วยเงินวิทยาลัยฯ  
ประธาน  - กรณีท่ีวิทยาลัยฯ จ้าง ในปีงบประมาณหน้าจะใช้เงินงบประมาณอาเซียน แต่ถ้าไม่มีงบอาเซียนมา 
อาจจะใช้เงินบ ารุงการศึกษา 
ประธาน  - แจ้งวิทยาลัยฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเรียนรวม  
ก าหนดการวันอังคาร ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๔๕ น. ประธานกล่าวปิดการประชุม 
 
    
  

   
 


