
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 6/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม จ านวน        92  คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        17  คน 
1. นางวันดี โพธิ์วัฒ ไปราชการ 10. นางจริยา เครือสินธุ์ ลากิจ 
2. นางบุปผา ท าดี ไปราชการ 11. นางสาวสุวรรณดี จักรนารายณ ์ ลาคลอดบุตร 
3. นางภานุรัตน ์ อารีพันธ์ ไปราชการ 12. นางสาวนุชนาถ ปานน่วม ลาป่วย 
4. นางวราภรณ์ บุตตะคาม ไปราชการ 13. นายพิษณุ เจริญ ไปราชการ 
5. นายนรินทร์ บ าเพ็ญ ไปราชการ 14. นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร ไม่มาประชุม 
6. นายสืบศักดิ์ สุ่มอ่ิม ลาป่วย 15. นางสาววนิชา วิกาเงิน ไม่มาประชุม 
7. นางสาวลัดดาวัลย์ พันธุ์สี ลาป่วย 16. นางสาวจารุภา ศรีนาค ไม่มาประชุม 
8. นางการุญรัตน์ วงศ์ชัยโชคลาภ ลาป่วย 17. นายปาณดิษ ตุ้มเงิน ไม่มาประชุม 
9. นางสาวนภาพร กลิ่นน้ าหอม ลาป่วย    

เริ่มประชุมเวลา 14.50 น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวย้ าถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของ
ตนเองและแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารได้มีการประชุมและมอบหมายหน้าที่ราชการเพิ่มเติม ระหว่างวันที่  
8 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ให้แก่นางจิตติมา น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ รักษาการ 
ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง เนื่องจากนายไพโรจน์ คงสุขเจริญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้องเดินทางไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  

2. ขอให้ทุกฝ่ายและทุกงานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามแผนฯ และเร่งรัด
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายให้ทันตามก าหนด (ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานของอาชีวศึกษาจังหวัดและงานของสถาบันฯ) 

3.  ผลการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ด าเนินการแข่งขัน “อาชีวะสาม
อ่าวเกมส์” ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2560 เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการแข่งขันใน
นามอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี มีดังนี้ 

- เปตองคู่ผสม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
- มวยสากลสมัครเล่นหญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
- เปตองหญิงคู่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
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ส่วนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่  12 ก าหนดจัดการแข่งขัน  
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

4.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ครั้งที่ 
27  ระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ยังไม่ประกาศผล ซึ่งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้ 

 ระดับ ปวช. ล าดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
       ล าดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
 ระดับ ปวส. ล าดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
       ล าดับที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 

 5. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (26 ตุลาคม 2560) โดยจังหวัดสิงห์บุรีก าหนดจัดท า “ดอกดารารัตน์” 
จ านวน 220,000 ดอก และมอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าทั้งหมด 
จ านวน 55,000 ดอก โดยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีจัดท าทั้งหมดรวม 4,700 ดอก ซึ่งวิทยาลัย
ฯ ได้รับมอบหมายใหจ้ัดท า จ านวน 1,153 ดอก 
                              ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ รับผิดชอบจัดท า “ช่อ
ทิพย์เทวมาลา” จ านวน 10 ช่อ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกันประดิษฐ์ ณ ห้องแผนกวิชาคหกรรม 
(ห้องคุณครูการุญรัตน์)  
 6. การปลูกต้นดาวเรืองในกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดับในสถานศึกษาให้ออกดอกในระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 
วิทยาลัยฯ ก าหนดปลูก 4,500 ต้น (วิทยาลัยฯ เขตอ าเภอเมือง จ านวน 2,000 ต้น และวิทยาลัยฯ ฐาน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2,500 ต้น) มอบหมายให้งานอาคารฯ จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมและขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกคนร่วมกันปลูกที่หน้าบ้านของตนเอง  
 7. ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมกันด าเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It 
Center Thailand 4.0) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงานประจ าปี 2560 วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ในเขตเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - วันที ่  1 – 2   กรกฎาคม 2560 ณ วัดพรหมสาคร 
  - วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมชนบางแคใน 
  - วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 
  - วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหัวว่าว 
 8. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (ครบรอบ 65 พรรษา รัชกาลที่ 10) โดยวิทยาลัยฯ ก าหนดจัด
ในวิทยาลัยฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม ท าบุญตักบาตร วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร  
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Big Cleaning Day ส่วนกิจกรรมของจังหวัดสิงห์บุรี ก าหนดจัดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร (โรงเรียนสิงห์บุรี เวลา 07.00 น.) ลงนามถวายพระพร (ศาลากลางหลังใหม่ เวลา 
09.30 – 10.30 น.) กิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ บ าเพ็ญประโยชน์ (เวลา 11.00 น.) มอบหมายให้งาน
บุคลากรจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มอบหมายให้คุณครูสุพีร์  สุริยะ และคุณครู
สุภรัตน์ ผาสุขธรรม น ากองลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด   
 9. กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธโครงการ “อาชีวศึกษา พาออกก าลังกาย” กิจกรรมใน 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ก าหนดจัดทุกวันพุธให้บุคลากรทุกท่านสวมเสื้อยืดสีเทา “R Cheewa” ร่วมกิจกรรม 
การออกก าลังกาย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เวลา 15.00 น. และขอชื่นชมพร้อมทั้งขอขอบคุณนางวันดี รองกลัด 
ที่เป็นผู้น าในการออกก าลังกายให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 10. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จ านวน 3,400 คน ก าหนดการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน วันเสาร์ที่ 2 
สิงหาคม 2560 และก าหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันศุกร์ที่ 4 
สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 จ านวน 
7 คน และรุ่นที่ 2 จ านวน 11 คน รวมทั้งหมด 18 คน โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยฯ คือนางสาวจิตรดารา สุข
ประเสริฐและนางสาวบาเยีย มีสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย ขอให้บุคลากรทุก
ท่านร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน 
 11. ก าหนดจัดท าโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TYC = TOT Young Club) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษัทที่เข้ามาร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy) ผ่านโครงการ TYC ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย Thailand 4.0 ก าหนดด าเนินการในวันอังคาร
ที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสิงห์บุรี ลงนามความ
ร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธี 
  - การจัดบูธนิทรรศการของบริษัท และสินค้าชุมชน 
  - การอบรมนักเรียน นักศึกษา จ านวน 20 คน “โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อ
ชุมชน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 และขอความร่วมมือฝ่ายวิชาการ
ประสานกับหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกจัดคุณครูเข้าร่วมพิธีเปิดจ านวน 10 ท่าน  
 12. ก าหนดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปี  2560  
(ปีการศึกษา 2559) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 โดยวิทยาลัยฯ 
ประเมินในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 
 13. นโยบาย SiVC สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 – 
2560 วิทยาลัยฯ ประกาศนโยบาย “เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  
  - สถานศึกษา สีขาว 
  - แผนกวิชา  สีขาว 
  - ห้องเรียน   สีขาว 
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 ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 14. การอบรมประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยฯ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ครูและบุคลากร” 
ก าหนดจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เสนอในที่ประชุมขอน านักเรียน 
นักศึกษาเข้าฟังพร้อมกันกับครูและบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลาเรียนเวลาสอนของท้ัง
นักเรียนนักศึกษาและคุณครูผู้สอนรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากร  
                        ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 มติที่ประชุม     รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม 
ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา ดังนี้ 

4.1 ขอความร่วมมือคุณครูและบุคลากรทุกท่าน เรื่องการด าเนินการระบบ EDR 
SYSTEM  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- การเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าแถวประจ าวัน 
- การเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนรายวิชาในแต่ละวัน 
- การรายงานข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบรายวัน 
- ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
- ทีมงานของทางบริษัทได้เข้ามา Training แก่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แล้ว และรับฟังอุปสรรคปัญหา ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทุกวัน  
- การประเมินผลการด าเนินการของครูทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบทุกวัน 
ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนและบุคลากรทุกท่านใช้งานระบบ EDR SYSTEM เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ ให้มากที่สุด ถ้าหากไม่มีการใช้งานการลงทุนก็สูญเปล่ารวมทั้งเกิดผลเสียกับ
วิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา 

คุณครูวันชุลี  หิรัญแพทย์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ระบบ EDR มีปัญหาด้าน
ระบบของผู้ปกครอง อยากให้บริษัทเข้ามาอบรมแนะน าการใช้งานให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะได้น าไป
สอนผู้ปกครองทราบและใช้งานได้อย่างถูกต้องต่อไป 

ประธานในที่ประชุมรับทราบ และให้ก าหนดวันที่จะน านักเรียนนักศึกษาเข้าอบรม
เพื่อท่ีจะได้นัดหมายกับบริษัทอยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จ ากัด ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการต่อไป 
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 4.2 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ในปี 2560 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
  1) นางนงลักษณ์   คงศิริ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  2) นางการุญรัตน์  วงศ์ชัยโชคลาภ  ครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  3) นายภพ   สุขเรือน  ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 วิทยาลัยฯ ก าหนดจัดงานมุทิตาจิตในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มอบหมายให้งานบุคลากรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงาน/
ด าเนินงาน ประชุมวางแผนก าหนดกิจกรรมภายในงาน 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายต่าง ๆ 
 5.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม รักษาความปลอดภัย ขอขอบคุณบุคลากรที่นั่งอยู่ตรงจุด
ที่จัดไว้ให้ และช่วยประสานงานสอดส่องดูแล แก้ปัญหาต่าง ๆ ขอความร่วมมือให้ลงบันทึกในสมุดให้เรียบร้อย  
  2. การแยกขยะ ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านช่วยกันปลูกจิตส านึกให้นักเรียน 
นักศึกษา ทิ้งขยะให้ตรงกับประเภทของถังขยะที่ทางวิทยาลัยฯ จัดไว้ให้ 
  3. การซ่อมแซมห้องน้ าชายเนื่องจากฝ้าเพดานช ารุด ที่อาคารหอประชุม ขณะนี้ได้แจ้ง
ทางผู้รับเหมาแล้ว ขอความร่วมมืองานพัสดุตรวจสอบให้ผู้รับเหมาซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับซอง
ประกันสัญญาคืน 

5.2 ฝ่ายวิชาการ 
 1. ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านส่งแผนการสอนให้เรียบร้อย 
 2. โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับบริษัททีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดจัดในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม ขอเชิญชวนแผนกวิชาที่มีสินค้า
จัดจ าหน่ายให้น าขึน้ไปจ าหน่ายได้ 
 3. การสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาเดียวกันหากมีคุณครูผู้สอนหลายท่านให้ใช้
ข้อสอบชุดเดียวกันโดยเขียนข้อมูลหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน 
 5.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 
 1. งานครูที่ปรึกษา ต้องรายงานผลการลดปัญหาการออกกลางคัน ภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2560 โดยเน้นการเยี่ยมบ้าน 100% ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านด าเนินการให้
ทันตามก าหนด รวมทั้งการรายงานผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 2. ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ในสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ศธ 0616.6/อศจ. 286 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
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 3. การด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ตัวอย่างแผนผังคณะท างานห้องเรียนสีขาว 
(เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 5.4 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 1. ขอความร่วมมือให้คุณครูผู้สอนเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดฯ ขอแบบฟอร์มที่งานวิจัยฯ ภายในเดือนสิงหาคม  
ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โอนจัดสรรงบประมาณเข้ามาแล้ว ซึ่งจะมีการประกวดฯ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภายในเดือนตุลาคม 2560 /ระดับภาค (ภาคกลาง) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 21 สิงหาคม 
2560 
 2. ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มอบข้อมูลให้งานส่งเสริมฯ เพื่อน ามาประกอบการประเมินศูนย์ 
บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งต้องจัดท าเอกสารตามเกณฑ์ฯ ใหม่ ก าหนดการประเมิน ใน
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
 3. แผนงาน โครงการในปี 2561 ให้ทุกฝ่าย ทุกแผนกวิชาและทุกงานจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ต้องให้คณะกรรมการอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2560 
 4. งบครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้จัดส่งรายละเอียดภายในเดือนกันยายน 2560  
 5. ขอความร่วมมือหัวหน้าแผนกวิชา คุณครูผู้สอน และงานที่เกี่ยวข้องทุกงานแจ้งทาง
ฝ่ายแผนงานฯ เม่ือมีการน านักเรียน นักศึกษาออกไปท ากิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ เช่นการศึกษาดูงาน 
เพื่อที่ทางฝ่ายแผนงานฯ จะได้แจ้งร้านค้าภายในโรงอาหารของวิทยาลัยฯ เรื่องจัดเตรียมอาหารที่จะน ามา
ขายให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและปฏิบัติการเขียนรายละเอียด
ของหลักสูตร (คอศ.1 และ คอศ. 2)” เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งก าหนดจะจัดอบรมประมาณปลายเดือน
สิงหาคม 2560 ส่วนสถานที่จะแจ้งอีกครั้ง ดังนั้นฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือคุณครูแผนกวิชาการบัญชี 
แผนกคอมพิวเตอร์ฯ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกอาหาร ส่งรายชื่อครูไปอบรม 
 2. การฝึกอบรมขยายผลความรู้ภายใต้โครงการ TF-ITEES TVET Multi-Discipline 
Specialist Program ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนในสาขาวิชาฯ ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วม
อบรม ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม. 
 ที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  16.50 น. 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 

         (นางจิตติมา  น่วมนิ่ม) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


