
 
 

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 4/๒๕61 

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน      91  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        8  คน 

1. นางกุลธิดา พักธรรมนัก ลาป่วย 
2. MR.TANDIN DORJI ลาป่วย 
3. นายศุภชัย บุญนาค ลาป่วย 
4. นายสมศักดิ์ โพธิ์วัฒ ไม่มาประชุม 
5. นายพยุง                หุ้มไหม            ไม่มาประชุม 
6. นางณัฐชานันท์         เพ็ชร์มะณี        อยู่ฐานวิทย์ฯ 
7. นางสาวเตือนใจ        แย้มสินธุ์          อยู่ฐานวิทย์ฯ 
8. นายสมพิศ              เกิดเรือง           อยู่ฐานวิทย์ฯ 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนภาระงานตามหน้าที่ต่าง ๆ จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ท าให้วิทยาลัยฯ สามารถสนองตอบตามนโยบายได้ทุกระดับตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
รับค าชื่นชมจากหลาย ๆ ภาคส่วน 
                2. ผลจากการด าเนินงานเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อจัดท าแผนผังแบบทดสอบ 
(Test Blueprint) ในการสร้างเครื่องมือประเมินส าหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าว จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมีงบประมาณคงเหลือภายหลังจากการด าเนินการเสร็จสิ้น จึงน ามาพัฒนา
และปรับปรุงวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 - ปรับปรุงห้อง Server  
 - ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องแผนก  
 - ปรับปรุงห้องงานวัดผลฯ 
 - ปรับปรุง/ดูแล ห้องน้ านักเรียนนักศึกษา 
    - ปรับปรุงขยายห้องโสตทัศนศึกษา 
    - ปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะฯ/ธนาคารโรงเรียน     

  3. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และด าเนินการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นทันภายใน
ปีงบประมาณ ถ้าพ้นจากก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบให้รับผิดชอบเอง 

  4. ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
      - ที่ประชุมมีมติให้แต่ละแผนกพัฒนาจุดเด่น จุดขายของแต่ละแผนก โดยจัดประชุม

ทีมงานเพือ่หาความเป็นเลิศของตนเอง  
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      - การจัดตารางสอนของครูบางแผนกมีชั่วโมงสอนไม่เพียงพอจึงท าให้ครูพิเศษสอนต้อง
ถูกเลิกจ้าง แต่ในที่ประชุมมีมติให้ช่วยเหลือคือการจ้างต่อไปโดยการจัดหาชั่วโมงสอนและรายวิชาที่เหมาะสมต่อไป  
ส่วนแผนกที่มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ เช่น แผนกวิชาการโรงแรมขออนุญาตจ้างครูพิเศษสอนเพิ่ม ที่ประชุมมีมติให้
จ้างเป็นรายชั่วโมง โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 

     - อัตราการเบิกค่าสอนพิเศษของครูผู้สอน เมื่อเทียบกับสัดส่วนนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยฯอยู่ในภาวะครูเกินเกณฑ์ และเพื่อให้การเบิกค่าสอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ที่
ประชุมจึงมีมติให้เบิกในอัตรา 150 บาท/ชั่วโมง ทั้งระดับชั้น ปวช./ปวส. โดยเป็นไปตามสถานะทางการเงินของ
สถานศึกษา  

     - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนกวิชา/งาน ที่ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้
สถานศึกษา หากไม่จ าเป็นจริงจะไม่ได้รับการอนุมัติต้องให้ทุกแผนกหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น เช่น การสอน
หลักสูตรระยะสั้น หรือกลุ่มทวิศึกษา 

  5. การเกษียณอายุราชการของบุคลากรวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีท่านรอง
ฯ ทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้ง ท่านรองฯ ทองพราว  ฮวบหิน ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 
ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนกว่าจะมีค าสั่งย้ายรองผู้อ านวยการมาทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุ
ราชการ ส่วนคุณครูกุหลาบ  สุขปาน หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ ที่เกษียณอายุราชการเช่นกัน จึงมีค าสั่งแต่งตั้งให้
คุณครูฐิติมา  วงษ์ค า  ท าหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ แทน และในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 
2561 ผู้อ านวยการได้รับทุนรัฐบาลให้ไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก” จึงแต่งตั้ง ท่านรองฯ ทองพราว  ฮวบหิน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ (แทน) และเนื่องจาก
วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 1,173 คน ซึ่งยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด จึงท าให้มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการได้แค่ 3 ท่าน ซึ่งยังไม่ครบ 4 ฝ่าย   

                       ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

 ระดับชั้น ปวช. 
 -   แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี หลักสูตรแปรรูปอาหาร Food Engineering 

 ระดับชั้น ปวส. 
 -   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี หลักสูตร Big Data 

 ระดับชั้น มัธยมศึกษา 
- สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้ กับ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง (หลักสูตรระยะสั้น) 
การจัดท ารายงาน PLC คุณครูทุกท่านต้องจัดท าตามเกณฑ์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเข้ารับ

การประเมินวิทยฐานะหรือไม่ก็ตาม ขณะนี้มีแผนกวิชาการตลาดที่จัดท าเรียบร้อยแล้วขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ 
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ซึ่งใน 1 ภาคเรียนต้องจัดท า 1 คน/3 รอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  งานบุคลากร 

1. การบันทึกข้อมูลใน Log book คุณครูทุกท่านต้องจัดท า ซึ่ง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ 

2. ก าหนดการหยุดลงนามปฏิบัติงานของคุณครูผู้สอนในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2561 
คือ ระหว่างวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2561 และให้ลงนามปฏิบัติงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

งานบริหารงานทั่วไป 
- การสั่งซื้อหนังสือเรียน ระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ 

คุณครูเพ็ญรุ่ง  วีระพงษ์ ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านสั่งซื้อให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 ตุลาคม 
2561 

งานพัสดุ 
1. การจัดซื้อหมึกพิมพ์ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านใส่หมายเลขครุภัณฑ์ก ากับทุก

ครั้ง 
2. ขอแจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบว่าตามระเบียบบริหารราชการ นั้น เงินงบประมาณ  

ไม่สามารถน ามาจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ เงินที่จัดซื้อได้คือเงินรายได้สถานศึกษา 
งานอาคารสถานที ่
- การอยู่เวร – ยามฯ ให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและขอ

ความร่วมมือช่วยกันดูแลทรัพย์สินทางราชการ ปิดน้ า ไฟ 
- การเข้า – ออก ภายในวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านติดป้ายท่ีงานอาคาร

ฯ จัดท าให้ไว้ที่หน้ารถยนต์ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยภายใน
วิทยาลัยฯ ถ้าหากบุคลากรท่านใดต้องการให้จัดท าเพิ่มเติมขึ้นใหม่ให้แจ้งท่ีงานอาคารฯ ทันที 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลงานสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (ระดับ 5 ดาว) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ระดับ 4 ดาว มาแล้วในระดับภาค  
ภาคกลาง  

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับ อศจ. สิงห์บุรี ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 

2561) และ (ระดับภาค ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต จังหวัดปทุมธานี) 
(ระดับชาติ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2562) ถ้าออกแบบป้ายไวนิลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งที่งานวิจัยฯ และให้คุณครู
ที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาส่งผลงานฯ ที่งานวิจัยฯ พร้อมทั้งลงทะเบียนในระบบออนไลน์ตามที่เจ้าภาพ
ก าหนด ซึ่งระดับ อศจ.สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 เป็นเจ้าภาพ ถ้าไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถไป
แข่งขันต่อในระดับภาค และระดับชาติได้ 
 งานวางแผนและงบประมาณ 
 -   โครงการแผนงานต่าง ๆ เม่ือด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ทราบ และเม่ือรวบรวมโครงการ
แผนงานเรียบร้อยแล้วจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาร่วมกันและรวบรวมส่ง 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยฯ 
ต่อไป  
 -  ให้ทุกแผนกวิชาและทุกงาน ด าเนินการส่ง รายงาน สผ.2 ให้เป็นปัจจุบัน 
 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมกล่าวเสริม
ว่าฝากเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ต้องจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้อยู่ใน
เกณฑ์การประเมิน 

 4.2 ฝ่ายวิชาการ  
 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1. ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ให้คุณครูผู้สอนทุกท่าน

จัดส่งแผนการสอนวันที่  19 ตุลาคม 2561 และแผนการสอนที่จัดท าเป็น Active Learning อย่างน้อย 1 
รายวิชา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และขอให้หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชาจัดตารางสอนให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนที่จะหยุดลงนาม เพื่อให้เสร็จสิ้นทันตามก าหนดเปิดภาคเรียน 

2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ต้องระบุได้ว่า แผนการสอนวิชาอะไรที่จัดท าเป็น 
PLC  

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- ก าหนดการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ ขอความร่วมมือคุณครูไปนิเทศ 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา และก่อนส่งนักเรียนนักศึกษาออกไป
ฝึกประสบการณ์อาชีพ ให้ศึกษารายละเอียดก่อนว่ามีงานที่เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาหรือไม่ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
1. ก าหนดการสั่งซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

ระดับชั้น ปวช. ส่งใบสั่งซื้อที่ฝ่ายวิชาการ 
2. การใช้ประโยชน์หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้น าโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวบรวมกฏหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร” ซึ่งมีหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งผ่านทางประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดมุมในการจัดวางหนังสือ ประชาสัมพันธ์การใช้และจัดเก็บ
สถิติและภาพการใช้หนังสือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการจากรัฐสภาจะมีการลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์หนังสือฯ เก็บข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุก
ท่านแจ้งนักเรียนนักศึกษาให้ทราบด้วย 

งานสื่อการเรียนการสอน 
- การจัดท าสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกท่านจากแบบส ารวจฯ ได้มีการใช้สื่อครบ 

ทุกรายวิชา จึงขอขอบคุณ คุณครูผู้สอนทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านน าสื่อฯ  
ขึ้นไปใส่ไว้ใน e – Portfolio ของตนเองด้วย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและประกอบการประเมินต่าง ๆ 

งานวัดผลและประเมินผล 
1.  การส่งผลการเรียน ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านเม่ือ Print ออกจากระบบ EDR แล้วให้

ตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนส่งไปที่งานวัดผลฯ ซึ่งจะประกาศผลการเรียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

 2. ก าหนดการสอบ V – NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช.3 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 
2562 ระดับชั้น ปวส.2  วันอาทิตยท์ี ่27 มกราคม 2562 ประกาศผลวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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 การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีก าหนดการและรายละเอียด 
ที่แน่นอนมา แต่ขอให้คุณครูทุกท่านคอยติดตามรายละเอียดทางเว็ปไซต์ ถ้ามีการแจ้งมาทางฝ่ายวิชาการ 
จะแจ้งให้ทราบทันท ี
 นายนิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมกล่าวเสริม
ว่าการจัดท า PLC คือการจัดท าแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน ให้สัมพันธ์กับ ID PLAN ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ PLC 
คือในการสอนคุณครูต้องการพัฒนาตนเองเรื่องใดบ้าง และฝ่ายวิชาการได้จัดซื้อหนังสือเทคนิควิธีการสอนมาไว้ที่
งานวิทยบริการและห้องสมุดขอให้คุณครูผู้สอนทุกท่านไปสืบค้นได้ การจัดท าแผนการสอนขอให้คุณครูผู้สอนทุก
ท่านเพิ่มประเด็นค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้น เช่นการนิเทศนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ และเอกสารวิจัยในชั้นเรียนให้จัดท าโดยไม่ใช้เนื้อหาในหนังสือเรียนให้ใช้หนังสือที่
หลากหลายเพื่อสะสมองค์ความรู้  

 4.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ (ตามเอกสารประกอบการประชุมที่แจกในที่ประชุม :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
และมีความสุข) 

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. นางสาวทองเปลว  ยอดข า  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
กล่าวอ าลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 
 2. นางจิตติมา  น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝากให้งานทะเบียนจัดท า
ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562/งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จัดเตรียม
แผนการแนะแนวฯ และขอให้คุณครูที่ปรึกษาทุกท่านแจ้งเตือนนักเรียนนักศึกษา เรื่อง ก าหนดการลงทะเบียน
เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ปวช. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ระดับชั้น ปวส. วันศุกร์ที่ 12 
ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยคุณครูที่ปรึกษารับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน  
ของนักเรียนได้ที่งานทะเบียน 
 3. นางทองพราว  ฮวบหิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าขอให้คุณครูผู้สอนที่ยัง
ไม่ได้ไปรับหนังสือเรียนที่ตกค้างของภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ไปรับได้ที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดเนื่องจาก
เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับหนังสือเรียนของภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งมีบางส านักพิมพ์ได้จัดส่งมาแล้ว และก าหนด
ประกาศผลการเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ขอความ
ร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาด้วย 

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.40 น. 
 

        (นางเกษร  เปรมทอง) 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

          (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


