
 
 
 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 2/๒๕60 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

------------------------------------ 

ผู้มาประชุม จ ำนวน    107  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ ำนวน        5  คน 

      1. นำยวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ ไปรำชกำร 
      2. นำยมงคลชัย  บุญสร้ำง ไม่มำประชุม 
      3. นำยศุภชัย        บุญนำค ไม่มำประชุม 
      4. นำงอำภรพรรณ์ กลิ่นหัวไผ่ ลำป่วย 
      5. นำยมำนิตย์        ปำนน่วม ไม่มำประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 14.50 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นำยพงษ์ศักดิพล ทำแก้ว ประธำนในที่ประชุมกล่ำวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงควำม
ยินดีกับคุณครูสุวำรี ยิ่งนอก เนื่องในโอกำสได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรต ำแหน่งครูผู้ช่วย  แผนกวิชำ 
กำรตลำด ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรีและแจ้งให้ทีป่ระชุมรับทรำบตำมหัวข้อเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. สรุปสำระส ำคัญ จำกกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยำลัย
กำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี 

 1) กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถวำยอำลัยในหลวงรัชกำลที่ 9 และกำรเทิดพระเกียรติ 
ในหลวงรัชกำลที่ 10 

 2) กำรติดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์ รัชกำลที่ 10 ทั้งภำยนอกภำยในสถำนศึกษำให้
ถูกต้องและเหมำะสม 

 3) นโยบำยเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นพ.ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์) 

  (1) ปรับปรุงพัฒนำภำษำอังกฤษ ให้สอน/อบรมเพ่ิมเติมแก่ ปวช.3, ปวส.2 
เพ่ิมเติมก่อนจบ โดยเฉพำะกำรเขียน Resume (ใบสรุปย่อของประวัติ/คุณสมบัติ/ผลงำน ประกอบใบสมัครงำน)
ซึ่งวิทยำลัยฯ ก ำหนดจัดอบรม 5 วัน 

  (2) สถำนศึกษำ ICU ที่ต้องเร่งช่วยเหลือเร่งด่วนของ สอศ. ขณะนี้คัดกรอง
แล้วเหลือ 16 แห่ง 

  (3) กำรพัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้เป็น “วิทยำลัยคุณธรรม” ยึดหลักกำร
ตำมแนวทำงของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จะมีกำรประเมิน ติดตำม และคัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบของแต่ละ อศจ. 
เพ่ือน ำเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ Module ที่ประสบผลส ำเร็จ 

  (4) วิชำประวัติศำสตร์ไทย ปรับปรุงเนื้อหำใหม่ให้ทันยุคสมัย มีเนื้อหำของ
รัชกำลที่ 10 จัดอบรมเพ่ิมเติมแก่ ปวช. 3, ปวส. 2 ก่อนจบ) 
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  (5) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็น “โรงงำนในโรงเรียน และโรงเรียนในโรงงำน” 
  (6) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็น “หนึ่งสถำนศึกษำ หนึ่งธุรกิจ” แบบครบ

วงจรให้ประสบผลส ำเร็จ 
 4) ผลกำรด ำเนินโครงกำร อำชีวะอำสำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ ระหว่ำง

วันที่ 14 – 21 ม.ค. 2560 ที่ผ่ำนมำโดย ครูและนักเรียนนักศึกษำของสถำนศึกษำต่ำง ๆ ของ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 62,420 คน มีประชำชนได้รับบริกำรช่วยเหลือจ ำนวน 97,789 คน 
ให้บริกำรและช่วยเหลือจ ำนวน 119,192 รำยกำร 

 5) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยทุกสถำนศึกษำให้
ปรับแผนพัฒนำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง เชื่อมโยงและครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

  (1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
  (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  (3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  (5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

6) กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้ นภำคฤดูร้อน (Education to Employment 
Vocational Booth Camp) ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม – 30 เมษำยน 2560 จ ำนวน 75 ชม.ขึ้นไป) ของแต่ละ 
อศจ. โดยรัฐบำลจัดงบประมำณสนับสนุน จะมีพิธีเปิด ระดับอศจ.พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด ำเนินกำรจัดที่ วิทยำลัย เทคนิคมีนบุ รี  ในวันที่  1  มีนำคม 2560  
ส่วน อศจ.สิงห์บุรีก ำหนดจัด ณ หอประชุม อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี เป้ำหมำยเป็น
ประชำชนทั่วไปที่ว่ำงงำนหรือต้องกำรเปลี่ยนงำน นักเรียน นักศึกษำระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 โดยวิทยำลัยฯ  
จะเปิดสอนหลักสูตรเบเกอรี่เพ่ือกำรค้ำ ขนมไทยฯ กำรแปรรูปอำหำร หลักสูตรกำรท ำดอกไม้จันทน์และหลักสูตร
ธุรกิจ E-commerce : อีคอมเมิร์ซ  

 7) กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 
ทุกระดับ 

8)  คุรุสภำ และ ก.ค.ศ. ปลดล็อค อนุมัติให้ผู้ที่มีควำมช ำนำญกำร/เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพ 
ที่ไม่มีใบประกอบวิชำชีพครูสำมำรถมำเป็นครูสอนในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ โดยยึด
หลักกำรและแนวปฏิบัติที่ก ำหนด 

 9) กำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรเตรียมอำชีวศึกษำ (ปตอ.) รับนักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 (ป.6) เข้ำเรียน 

 10) ควรขึ้นป้ำยคัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำหน้ำวิทยำลัย  
ด้วยข้อควำมเหมำะสม 

 11) ให้อำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ.) ท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำโดยบูรณำกำร
ร่วมกับจังหวัด 

 12) อำชีวศึกษำจังหวัด ควรมีวำระน ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) ทุกครั้งที่ประชุม 

 13) ควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยฐำนะของครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ กระตุ้นให้ทุกคนท ำ/มี 
 14) โครงกำรอำชีวะพระดำบส ช่วยเหลือประชำชนและเยำวชนชำยขอบ/เขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษฯลฯ 
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 15) “โรงงำนในโรงเรียน” ให้สถำนศึกษำทุกแห่งพัฒนำงำนธุรกิจในสถำนศึกษำให้เป็น

ธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ ก ำหนดมำตรฐำนงำนธุรกิจในสถำนศึกษำ สร้ำงเงินรำยได้ บกศ.ให้มำกขึ้น สร้ำงรำยได้ครูและ
นักเรียน นักศึกษำ 

 16) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (Dual Vocational Education : DVE) ตำมตัว
บ่งชี้ใหม่ของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในต้องมีผู้เรียน DVE ไม่ต่ ำกว่ำ 20% ของผู้เรียนทั้งหมด 

 17) โครงกำรเงินกู้ไทย-ญี่ปุ่น ของสถำนศึกษำ 25 แห่ง เพ่ือพัฒนำคุณภำพอำชีวศึกษำ 
 18) กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีวศึกษำระดับชำติ V-NET ระดับ ปวช. 3 วันเสำร์ที่ 25 

กุมภำพันธ์ 2560 และระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2560 
 19) กำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำนศึกษำ

ต้องรวดเร็ว ถูกต้องเที่ยงตรง ทันตำมก ำหนดเวลำ 
 20) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต้องใส่ใจพัฒนำก ำลังคนไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยเทคนิค 

รูปแบบวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น Active Learning, Work Integrated Learning, PjBL, STEM Education 
 21) กำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำมีกำรจัดท ำ แฟ้มสะสมงำน (Portfolio) ของผู้เรียน 
 22) กำรประกันคุณภำพภำยในอำชีวศึกษำใหม่ พ.ศ. 2559 มี 4 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 

 2. กำรมอบประกำศนียบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (วันพุธที่ 15 
มีนำคม 2560) 
 3. กำรถ่ำยรูปติดท ำเนียบบุคลำกรใหม่ ก ำหนดวันพฤหัสบดีที่  16 มีนำคม 2560  
ณ หอประชุม อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทีมงำนฅนหลังเลนส์ ให้ข้ำรำชกำรแต่งชุดเครื่องแบบปกติขำวเต็มยศ  
(เสื้อสีขำว – กำงเกง/กระโปรงสีด ำ) เจ้ำหน้ำที่ใส่สูทสีด ำ 
 4. กำรน ำโปรแกรมซอฟแวร์ EDR System มำใช้ในกำรบริหำรกำรอำชีวศึกษำของวิทยำลัย 
ในปี 2560 รองรับและพัฒนำวิทยำลัยฯไปสู่ยุคเทคโนโลยี นวัตกรรม “Digital Thailand 4.0” 
 5. กำรมอบตัวนักเรียน นักศึกษำใหม่ ระบบโควตำ วันอำทิตย์ที่ 12 มีนำคม 2560 
 6. กำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำใหม่ ระบบปกติระหว่ำง 27 – 30 มีนำคม 2560 
 7. กำรอบคัดเลือก กำรประกำศผล กำรมอบตัว กำรปฐมนิเทศ กำรเปิดภำคเรียน (ชี้แจงโดย
ฝ่ำยต่ำง ๆ) 
 8. กำรพัฒนำคุณภำพ SBTC วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
สิงห์บุรี ในปีกำรศึกษำ 2560 
 9. กิจกรรม “SiVC อำชีวศึกษำ พำออกก ำลังกำย” จัดออกก ำลังกำยบุคลำกรทุกวันพุธ  
เริ่มภำคเรียน 1/2560 

                        ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
  4.1 ฝ่ายวิชาการ 
  นำงนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้มก่อนจบกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 6 – 
10 มีนำคม 2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. แก่นักเรียน นักศึกษำระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ขอควำม
ร่วมมือแต่ละแผนกจัดคุณครูที่ปรึกษำมำดูแลนักเรียน นักศึกษำแต่ละห้อง ทุกวันจนหมดชั่วโมงตลอดจนสิ้นสุด 
กำรจัดกิจกรรม 
  2. ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรกำรเรียนในวันที่ 13 มีนำคม 2560 
ณ ห้องพิกุลทอง ขอควำมร่วมมือคุณครูทุกท่ำนส่งผลกำรเรียนให้เร็วขึ้นก่อนก ำหนดกำรประชุม 
  3. กำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน ทำงฝ่ำยวิชำกำรได้ติดประกำศรำยวิชำที่เปิดสอนแล้ว 
ส่วนรำยวิชำใดที่ต้องกำรเปิดสอนเพ่ิมให้แจ้งควำมประสงค์ได้ที่ฝ่ำยวิชำกำรขอควำมร่วมมือคุณครูผู้สอน 
ภำคฤดูร้อนตรวจสอบหลักฐำนกำรลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษำก่อนท ำกำรสอนและขอให้คุณครูที่ปรึกษำ
ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำว่ำมีรำยวิชำใดที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมและมีกำรเปิดสอนใน
ภำคฤดูร้อน 
 4.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นำงจิตติมำ  น่วมนิ่ม รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้
 1. ขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจ ำหน่ำยเค้ก และคุกกี้ ในเทศกำล  
ปีใหม่ที่ผ่ำนมำ มียอดขำยทั้งสิ้น 973,700 บำท รำยจ่ำย 602,090 บำท ผลก ำไร 355,800 บำท 
 2. กำรจัดส่ง SAR รำยบุคคลขอควำมร่วมมือให้คุณครูทุกท่ำนจัดส่งภำยในวันที่ 24 มีนำคม 
2560 ส่วน SAR แผนกให้จัดส่งภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2560 
 3. ขณะนี้ทำงฝ่ำยแผนงำนฯ ก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงภำพลักษณ์ร้ำนกำแฟของวิทยำลัยฯ 
หำกพบว่ำนักเรียนบริกำรไม่ดีขอควำมร่วมมือบุคลำกรทุกท่ำนที่ใช้บริกำรแจ้งที่ฝ่ำยแผนงำนฯ เพ่ือด ำเนินกำร
ปรับปรุงต่อไป 
 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นำงสำวทองเปลว  ยอดข ำ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้ 

1. ก ำหนดกำรซ่อมกิจกรรม ระหว่ำงวันที่ 6 – 10 เมษำยน 2560 จะน ำนักเรียน
นักศึกษำที่ไม่ผ่ำนกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ที่วิทยำลัยฯ ประมำณ 40 กว่ำคน  โดยมอบหมำยให้คุณครูสุพีร์ 
พรมมำ และคุณครูสำยฝน แซ่จู ควบคุม และขอควำมร่วมมือคุณครูที่ปรึกษำตรวจสอบนักเรียน นักศึกษำให้
ด ำเนินกำรซ่อมให้เรียบร้อยตำมระเบียบ 1 ครั้ง/1 ภำคเรียน 

2. กำรด ำเนินงำนปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันจันทร์
ที่ 1 พฤษภำคม 2560 ณ อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และจะด ำเนินกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษำใหม่ในวันที่ 2 – 4 พฤษภำคม 2560 

3. กรณีคดีที่นักเรียนลักทรัพย์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของวิทยำลัยฯ นั้น ขอชมเชยหัวหน้ำงำน
ปกครองและเจ้ำหน้ำที่งำนปกครองที่ติดตำมดูจำกกล้องวงจรปิดจนได้ตัวผู้กระท ำควำมผิด และได้ด ำเนินกำร
ตำมระเบียบสถำนศึกษำโดยให้นักเรียนดังกล่ำวเปลี่ยนสถำนศึกษำ ดังนั้นจึงขอควำมร่วมมือบุคลำกรทุกท่ำนให้
ระมัดระวังทรัพย์สินของทำงรำชกำรและของส่วนตัวตำมห้องส ำนักงำนด้วย รวมถึงดูแลบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโดย
ขอควำมร่วมมือถึงคุณครูและบุคลำกรที่อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยประจ ำวันช่วยกันสอดส่องดูแล 
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4.4 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นำยไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ได้เรียนให้ที่ประชุม
รับทรำบ ดังนี้ 
1. ก ำหนดกำรหยุดลงนำมปฏิบัติรำชกำรช่วงปิดภำคเรียน ระหว่ำงวันที่ 3 เมษำยน – 30 

เมษำยน 2560 เริ่มลงนำมวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 แต่บุคลำกรท่ำนใดที่มีภำรกิจงำนให้จัดเตรียมให้
เรียบร้อยและสำมำรถติดต่อได้ ส่วนวันที่ 3 – 4 เมษำยน 2560 ขอเชิญหัวหน้ำแผนกร่วมพิจำรณำเรื่องกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2560 (1 เมษำยน 2560) 

2. จำกกำรที่ได้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวำงแผนและจัดท ำแผน
กลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศเมื่อวันที่ 18 – 20 กุมภำพันธ์ 2560 ณ วิทยำลัย
กำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี ได้แนวคิดเรื่องกำรจัดท ำแผนฯ หำกบุคลำกรท่ำนใดสนใจสำมำรถมำขอศึกษำและ  
ดูรำยละเอียดได ้

3. ช่วงปิดภำคเรียน ขอควำมร่วมมือบุคลำกรที่มีหน้ำที่อยู่ เวรรักษำควำมปลอดภัย
ประจ ำวันช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรเรื่องกำรสูญหำยและกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย 

4. กำรยืมเงินไปซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือจัดจ้ำง จัดซ่อม  ให้ด ำเนินกำรให้เรียบร้อยตำม
ระเบียบก่อนปิดภำคเรียน 

5. ก ำหนดพิธีเปิดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะ Education to 
Employment Vocational Booth Camp ครั้งที่ 1 ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 1 มีนำคม 2560 
ณ อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธำนในพิธีเปิดและจะมีวิทยำลัยฯ 
ในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี ที่เปิดสอนมำตั้งบูธประชำสัมพันธ์กำรเปิดสอนตำมหลักสูตรของแต่ละ
วิทยำลัยฯ และมีบุคคลภำยนอก นักเรียน นักศึกษำของแต่ละวิทยำลัยฯ มำเข้ำร่วมพิธีเปิด ขอเรียนเชิญบุคลำกร
ทุกท่ำนร่วมพิธีเปิดตำมก ำหนด 

6. ก ำหนดพิธีท ำบุญวันสถำปนำวิทยำลัยฯ พร้อมประเพณีรดน้ ำ ด ำหัวในประเพณีสงกรำนต์ 
และพิธีทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำโดยชมรมศิษย์เก่ำ ในวันที่ 1 เมษำยน 2560 ณ อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  

7. กำรศึกษำดูงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 มี 3 เส้นทำงให้บุคลำกรลงมติเลือก คือ เส้นทำงที่ 
1 จังหวัดกำญจนบุรี เส้นทำงท่ี 2 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เส้นทำงท่ี 3 จังหวัดเชียงรำย มติที่ประชุมเลือกเส้นทำงที่ 
2 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส่วนก ำหนดวันเดินทำงงำนบุคลำกรจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

 ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 - 

เลิกประชุมเวลา  17.35 น. 
 

 
        (นำงเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกกำรประชุม 

 
 

       (นำยไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


