
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 7/๒๕60 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน ๒๕60 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

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

ผู้มาประชุม จ านวน      101  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        11  คน 

1. นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล ไปราชการ 7. นางบุปผา ท าดี ไปราชการ 
2. นางสาววนัสนันท์ คล่องดี ไปราชการ 8. นางสายพิณ จ าเดิม ลาป่วย 
3. นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล ไปราชการ 9. นางสาวสายฝน แซ่จู ลาป่วย 
4. นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร ไปราชการ 10. นางสาววรนาถ แก้วด า ลาป่วย 
5. นายวีระพันธ์ ดีเพชร ไปราชการ 11. นายศุภชัย บุญนาค ไปราชการ 
6. นางสาวธรากุล บุญประสพ ไปราชการ    

เริ่มประชุมเวลา 08.10 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยใหม่ 6 ท่าน 
1.1 นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล (ครูน้ า) สาขาชีววิทยา 
1.2 นายวีระพันธ์  ดีเพชร (ครูวี) สาขาวิทยาศาสตร์ 
1.3 นางสาววนัสนันท์  คล่องดี (ครูข้าวฟ่าง) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1.4 นางสาวธรากุล  บุญประสพ (ครูผักบุ้ง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1.5 นางสาวปัณฑารีย์  วิจิตร (ครูโน้ต) สาขาวิชาพลศึกษา 
1.6 นางสาวชลธิชา  กลิ่นหวล (ครูกุ๊ก) สาขาวิชาภาษาไทย  

2. ก าหนดการจัดงาน “มุทิตาคารวะ อาชีวะสิงห์ 60” และต้อนรับครูผู้ช่วยใหม่..ด้วยใจ
ยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 3 ท่าน คือ นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูการุญรัตน์  วงศ์ชัยโชค
ลาภ และคุณครูภพ  สุขเรือน 

3. กล่าวทบทวน  
ปรัชญา (Philosophy) “มุ่งการศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวน าวิชาชีพ เป็น

ประทีปของสังคม” 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน”  
เอกลักษณ์ (Uniqueness) “ แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ” 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (Identity) “ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม” 
วัฒนธรรมองค์กร 
  1. ซื่อสัตย์โปร่งใส  2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
  3. เต็มใจบริการ  4. รู้งานรู้หน้าที ่
  5. รู้รักสามัคคี  6. มีวินัยและจรรยา 
  7. ตรงต่อเวลา  8. รักษาเกียรติสถาบัน 
  9. ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา 
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ข้อมูลบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  มีบุคลากร จ านวน 123 คน 
นักเรียนนักศึกษา จ านวน 1,153 คน 

4. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้ประดิษฐ์จ านวน 1,276 ดอก  

5. การปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ก าหนด
ปลูกในบริเวณสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ออกดอกในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2560 โดยวิทยาลัยฯ 
ก าหนดปลูก จ านวน 4,500 ต้น (ในเมือง 2,000 ต้น และวิทยาลัยฯ ฐานวิทยาศาสตร์ เขตอินทร์บุรี จ านวน 
2,500 ต้น) 

6. การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี) ได้รับมอบหมายให้จัด
นิทรรศการพระราชกรณียกิจการทรงงานเกี่ยวกับพระราชบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ ด้านจิตรกรรมไทยและด้าน
ดนตรี ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพุทธมณฑล วัดพระนอนจักรสีห์ (สถานที่สร้างพระเมรุ
มาศ จังหวัดสิงห์บุรี) 

7. การด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ นฐานสมรรถนะ (Education to 
Employment : Vocational Boot Camp) หรือ E to E ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2560 โดย
วิทยาลัยฯ ก าหนดฝึกอบรมจ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 

 1. ขนมไทยเพื่ออาชีพ 
 2. เบเกอรี่เพื่อการค้า 
 3. การแปรรูปและถนอมอาหาร 
 4. การท าอาหารว่าง 
 5. การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าด้นมือ 
 6. E-commerce ธุรกิจออนไลน์ 
8. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ไทยและวันครบรอบ 100 ปี การ

ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี  โดยวิทยาลัยฯ ก าหนดจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 

 1. ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่หรือบริเวณที่เหมาะสม 
 2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการประดับธง

ชาติ การชักธงชาติ มอบหมายให้ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้น าโดยท่านรองฯ นงลักษณ์  คงศิริ เป็น
ผู้น าในการร้องเพลงชาติไทย คุณครูภพ  สุขเรือน และคุณครูการุญรัตน์  วงศ์ชัยโชคลาภ เป็นผู้ชักธงชาติไทยขึ้น
สู่ยอดเสา ให้บุคลากรทุกท่านแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากีมาพร้อมกันเวลา 07.40 น. ณ บริเวณหน้า
เสาธง พร้อมทั้งมอบหมายงานกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติธงชาติไทยและความส าคัญของวัน
พระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี รวมทั้งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชักธงชาติและการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของผู้ชักธงชาติเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ให้นักเรียน นักศึกษาทราบหน้าแถวก่อนเคารพธงชาติในช่วงระหว่างการเปิดภาคเรียน 

9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

แนวปฏิบัติ 
1. ให้สถานศึกษาด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา 
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2. ให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นสถานที่ปลอดจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

3. ให้ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

4. ห้ามนักเรียน นักศึกษา สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ขณะที่สวมเครื่องแบบของ
สถานศึกษา 

5. ให้สถานศึกษาสอดแทรกและเน้นย้ า เรื่อง พิษภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนทุกระดับ 

6. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัย ติดป้าย
ห้ามสูบบุหรี่และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษาทุกระดับ 

7. ให้หน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษาสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้าน 
พิษภัยจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพ 

10. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2560) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการทุกท่านน าแฟ้มสะสมผลการ
ปฏิบัติงานส่งที่งานบุคลากรภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการเลื่อนขั้นฯ ก่อนที่จะน าผลฯ ไปส่งท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามก าหนดโดย
สถานศึกษาทุกแห่งของภาคกลางในวันอาทิตย์ท่ี 8 ตุลาคม 2560 

11. นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยฯ 
ด าเนินการและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยด้าน
โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฯ ด าเนินการ ด้านโครงการโรงเรียนสะอาด
มอบหมายให้งานอาคารฯ ด าเนินการบริหารจัดการขยะ 

12. โครงการ “อาชีวะโชว์พราว” โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้ขอความร่วมมืออาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี ก าหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา จากทุกสถาบันและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม (นักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรม ประมาณ 300 – 
500 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- เวลา 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนด้านหน้างานรับสมัครทีมเข้าประกวดผลงาน
การสร้าง Facebook Fanpage 

- เวลา 10.00 – 13.00 น. กิจกรรม “โชว์ของ” การน าผลงานของนักเรียนนักศึกษา 
สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมจัดแสดง 

- กิจกรรม “โชว์เฮลท์” การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

- เวลา 13.00 – 15.30 น. กิจกรรม “โชว์กึ๋น” กิจกรรมการพูดคุย แสดงความ
คิดเห็น ให้ความรู้และตอบค าถามในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และแขกรับเชิญ  

- เวลา 15.30 – 16.00 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ต 
13. การประชุมองค์ทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  

และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ 
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- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ก าหนดจัดแข่งขันฯ วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 
2560 

- ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ก าหนดจัดแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี 

- ระดับชาติ ก าหนดจัดแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

14. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ปีการศึกษา 2560 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นสนามสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ระดับชั้น ปวช. 3 ก าหนดสอบวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 
- ระดับชั้น ปวส. 2 ก าหนดสอบวันอาทิตย์ท่ี 17 ธันวาคม 2560 
15. แนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ EDR (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่

ประชุม)  
- นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สอบถามในที่ประชุมว่าใครจะ

เป็นผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลผลการเรียนลงในระบบ EDR ครูผู้สอนหรืองานวัดผลฯ ประธานฯ 
มอบหมายให้คุณครูชรินทิพย์ ม่ันสกุลและคุณครูนรินทร์ บ าเพ็ญ สอบถามไปทางบริษัทฯ คุณครูนรินทร์ 
บ าเพ็ญ เสนอว่าให้บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่มาแนะน าวิธีการฯ ที่ประชุมมีมตินัดหมายกันในวันที่ 29 กันยายน 
2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา) ให้คุณครูนรินทร์ บ าเพ็ญ ประสาน
กับทางบริษัทฯ เรื่องวันเวลาแล้วแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 

                        ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 

1. ขอขอบคุณฝ่ายบริหารคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการจัดงาน 
ด าเนินงานของฝ่ายพัฒนาฯ  
 2. ผลการเยี่ยมบ้านภาพรวม 76.17% ได้รายงานส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามก าหนดไปแล้ว และในภาคเรียน 2/2560 นี้จะหารือร่วมกันเพื่อด าเนินการในส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์เพื่อด าเนินการต่อไป ในส่วนของโครงการสถานศึกษาสีขาว ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษา
ด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวให้ครบทั้ง 2 ส่วน คือ 
 2.1 บันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา 
 2.2 โครงการสถานศึกษาปลอดสารเสพติด/โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ซึ่งมีส่งมา 
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แค่ 65% ซึ่งต้องถ่ายส าเนาที่นักเรียนนักศึกษาส่งรายงานมาส่งกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนปรึกษาครูที่
ปรึกษาว่าจะน าสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษามารวมกับคะแนนกิจกรรมด้วยหรือไม่ ถ้าไม่
ส่งไม่ผ่านกิจกรรม คุณครูเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ เสนอว่าให้เป็นคะแนนกิจกรรมของทั้งห้องและให้ส่งครูที่ปรึกษา
ตรวจสอบก่อนโดยให้เป็นคะแนนของกิจกรรมกลาง 
 3. การด าเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้องแบ่งกลุ่ม  เช่นครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ 
พนักงานราชการ พนักงานขับรถ และท าโครงงานพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 3 คุณธรรมอัตลักษณ์ที่เรา
ก าหนดให้และในส่วนของนักเรียน นักศึกษาก็ต้องท าโครงงานด้วย 

4.2 ฝ่ายวิชาการ 
นางนงลักษณ์  คงศิริ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวอ าลาเนื่องในโอกาส

เกษียณอายุราชการ และแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบงานในฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านส่งแผนการเรียนรู้ ใบเบิกค่าสอน สมุดสีชมพู ให้
ครบตามก าหนด 
 2. โครงการอบรมทฤษฎีการสอน (งานหลักสูตร) ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 26 กันยายน 
2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 4.3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นางจิตติมา น่วมนิ่ม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 
 1. กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วยและบุคลากรใหม่ 
      2. ขอขอบคุณทีมงานศูนย์บ่มเพาะที่ร่วมกันจัดท าเอกสารประกอบการประเมินผลงาน
ตามโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ส าหรับสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง  
ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ซึ่งผลการประเมิน
วิทยาลัยฯ ได้ระดับ 4 ดาว 
      3. ขอขอบคุณบุคลากรที่ส่งแผนงาน โครงการในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว และหาก
บุคลากรท่านใดยังไม่ได้ส่งขอให้น ามาส่งท่ีงานวางแผนฯ เพื่อที่จะรวบรวมด าเนินการต่อไป (ภายในต้นเดือน
ตุลาคม) 

4. การแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ขอความร่วมมือคุณครูส่งผลงานโดย
สามารถดูรายละเอียดได้ที่งานวิจัย และงานวิจัยในชั้นเรียนให้ส่งได้ที่งานวิจัยฯ 

5. ฝ่ายแผนงานฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ
คนพิการเข้ามาแล้วขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาส ารวจและส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พิการให้ฝ่าย
แผนงานฯเพื่อพิจารณาเข้าช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ต่อไป 
 4.4 ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 
  1. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ต้องลงรายละเอียดในระบบ GDP ตามวันที่ใน
ใบเสร็จซึ่งจะย้อนหลังไม่ได้ ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจะปฏิบัติตามท่ีผ่าน
มาไม่ได้ขอให้ศึกษารายละเอียดจากงานพัสดุ 
      2. วันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 
กันยายน 2560 ของทุกปี มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์น าลงเว็ปไซต์เพื่ อเผยแพร่และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ติดหน้าวิทยาลัยฯ  
          3. การปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม รักษาความปลอดภัย ขอให้บุคลากรที่มีหน้าที่ช่วยกัน
ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 
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  4. การอนุมัติผลการเรียน ได้มีหนังสือเข้ามาว่ามีการมอบอ านาจให้วิทยาลัยฯ อนุมัติเอง
หรือส่งให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
  5. ก าหนดจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 28 กันยายน 
2560 ซึ่งคุณครูยุพา  บรรโล ได้ชี้แจงรายละเอียดของการด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 นางนงลักษณ์  คงศิริ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน STEM Education 
ระยะที่ 3ระหว่างวันที่ 24 – 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงาไม่มีผู้เข้ารับการอบรมจึงท าให้มีที่นั่งเหลือหากคุณครูท่านใดสนใจก็สามารถไป
เข้าร่วมการอบรมได้ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  10.15 น. 
 

 
        (นางเกษร  เปรมทอง) 
          ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

       (นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


