รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครั้งที่ 3/๒๕๕9
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
-----------------------------------ผู้มาประชุม

จานวน 110 คน

ผู้ไม่มาประชุม

จานวน

3 คน
1. นางสาวอนงค์
2. MR.RINZIN
3. MR.TANDIN

เริ่มประชุมเวลา

นาครักษ์
ไปราชการ
WANGCHUK ไม่มา
DORJI
ไม่มา

16.20 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้
ทีป่ ระชุมรับทราบ เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 และขอขอบคุณ
ที่ให้ความร่วมมือสวมเสื้อไกรสรราชสีห์ สีเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียงและกล่าวต้อนรับคุณครูศลิษา ภิรมย์รัตน์
และคุณครูลัดดาวัลย์ พันธุ์สี ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2. สาระส าคั ญ ของนายกรั ฐ มนตรี พบเพื่ อ นครู เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
3. ความเป็ น มาของ กศจ. (คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ) และบ ทบาทหน้ า ที่
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
จานวน 22 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งมีประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรีร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
4. บทบาทหน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาตามนโยบายรั ฐ บาลและส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สังคม สถานประกอบการและตลาดแรงงานในประเทศและภูมิภาค)
5. ผลการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (อศจ.สห.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค.
2559 (การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและอาชีวศึกษาเอกชน/การมอบหมายบทบาทหน้าที่ใน อศจ.) มี
การประชุมร่วมกับผู้บริหารของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
(เปิดสอนระดับ ปวช.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี (เปิดสอนระดับ ปวส.) ซึ่งมติที่ประชุมได้มี
การมอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในนามคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

-25.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
5.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี
5.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
5.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
6. ข้อมูลบุคลากรและผู้เรียน ของสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง ที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
6.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
จานวนครู 64 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 1,127 คน
6.2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
จานวนครู 75 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 1,532 คน
6.3 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
จานวนครู 28 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 372 คน
6.4 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
จานวนครู 28 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 568 คน
6.5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
จานวนครู 50 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 459 คน
6.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
จานวนครูและบุคลากร 10 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 167 คน
6.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี
จานวนครูและบุคลากร 14 คน
จานวนนักเรียนนักศึกษา 105 คน
7. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาใหม่ (ปวช. 1, ปวส.1, ทล.บ.1) และยอดจานวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
8. การรายงานยอดผู้เรียน มอบหมายงานทะเบียน การนาเข้าข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลผู้เรียน
มอบหมายงานศูนย์ข้อมูลฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

-39. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
กาหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกันในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูอัจฉรา ธูปบูชากร คุณครูสมฤทัย มานิตย์ และนั กศึกษาใหม่
จานวน 15 คน เข้าร่วมพิธี
10. การดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ช่วยภัยแล้ง
ปีงบประมาณ 2559 ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีมีรายละเอียด ดังนี้
10.1 หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ดาเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (4 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559)
10.2 หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดาเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (28 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559)
10.3 หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ดาเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
พระงาม อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (4 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559)
10.4 หน่วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ดาเนินการ ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลม่วงหมู่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (28 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559)
10.5 หน่วยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดาเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
อินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (4 – 30 มิถุนายน 2559)
11. การจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมระหว่างวิทยาลัยฯ กับ
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (เดือนพฤษภาคม 2559)
- โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วน
ราชการในจังหวัดสิงห์บุรี ” กาหนดจัดกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of
Understanding) ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3
ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร 5 ชั้น) โดยมีนายไพโรจน์ คงสุขเจริญ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และ นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธี
12. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 แล้วส่งข้อมูลที่งานประกันคุณภาพฯ
13. เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2559
1) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา (สถานศึกษาขนาดกลาง)
ปีการศึกษา 2559
2) สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยธนาคารออมสินร่วมกับ สอศ.
3) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ
4) สถานศึกษาที่ดาเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจรดีเด่น ระดับ 5 ดาว
5) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว
6) สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ที่ประชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา
๔.๑ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องงานในความรับผิดชอบของฝ่ายฯ แทนนางสาวทองเปลว ยอดขา รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากท่านติดภารกิจ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
๔.๒ ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. เมื่อวัน ที่ 30 มีนาคม 2559 คณะศึกษาดูงานจากแผนกวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ได้ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ICT ของแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับคาชมว่าห้องเรียนของแผนกและบริเวณภายในวิทยาลัยฯ สะอาดเรียบร้อย
จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันรักษาความสะอาดและขอให้ร่วมมือกันปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป
2. วั น ศุ กร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ซึ่ ง ตรงกั บวั นวิ ส าขบู ช า ขอเชิ ญชวนบุค ลากร
ร่วมกิจกรรม ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร โดยมีกิจกรรม 2 รอบ เช้า – บ่าย
3. ขอความร่ ว มมื อ คุณ ครู ผู้ ส อนดูแ ลพฤติ ก รรมนั กเรี ย นนั ก ศึ กษาใหม่ เ รื่อ งการเก็ บ
กระเป๋าเงิน หรือของมีค่าอาจเกิดการสูญหายได้ให้เก็บให้ดี รวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน ไม่ให้มี
การชาร์จแบตเตอรี่มือถือในห้องเรียนเพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้
4. ขอความร่ ว มมื อ บุ ค ลากรช่ ว ยกั น ดู แ ลเรื่ อ งการใช้ น้ าประปาอาจเกิ ด การรั่ ว ได้
โดยเฉพาะในห้องน้า เพราะวิทยาลัยใช้ 2 ระบบ คือทั้งระบบน้าประปาและน้าบาดาล โดยส่วนใหญ่ใช้ระบบน้า
บาดาลซึ่งเป็นระบบเก่า หากพบความผิดปกติให้แจ้งงานอาคารฯ ทันที
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล
ประจาปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ที่ งานประกันคุณภาพฯ ซึ่งตอนนี้มีผู้ส่งเกิน
50% โดยงานประกันคุณภาพฯ จะต้องดาเนินการในส่วนของวิทยาลัยต่อไป ทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ ขณะนี้เหลือ
อีกประมาณ 10 ตัวบ่งชี้ ขอขอบคุณ คุณครูที่ได้ส่งตามกาหนด
2. ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านไปใช้บริการร้านค้าในโรงอาหารซึ่งฝ่ายแผนฯ ได้ปรับปรุง
คูป องโรงอาหาร โดยมีการจั ดทารู ป แบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ มีมาตรฐานขึ้นยกเว้นเหรียญบาทยังใช้ของเดิม
จะดาเนินการค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งต้นทุนในการปรับปรุงครั้งนี้ประมาณ 20,000 บาท

-5๔.๓ ฝ่ายวิชาการ
นางนงลักษณ์ คงศิริ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1. ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่าน บุคลากรทุกคนที่ ร่ว มมือกันและตั้งใจจัดการเรีย น
การสอนผลการสอบ V – NET มีผลสอบเกินค่าเฉลี่ย (สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ งานวัดผลฯ) ส่วนการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการเปิดสอนเพิ่มเติม ระดับ ปวส. แผนกการตลาด โดยความร่วมมือกับ บริษัท
ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท แมคโดนัลด์
2. การจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนทุ่งคลี โคกช้างวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2559
ทุ ก วั น พฤหั ส บดี จะมี นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ จะเข้ า มาเรี ย นในวิ ท ยาลั ย ฯ
โดย 3 ชั่วโมงแรกจะเรีย นวิชาพิมพ์ดีดกับคุณครูเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 (133) ส่ วน 3 ชั่วโมง
ในภาคบ่ายจะเรียนกับคุณครูสุวรรณดี จักรนารายณ์ ห้อง Self Access ส่วนในวันศุกร์วิชาของคุณครูวันชุลี
หิรัญแพทย์ ครูครูสมฤทัย มานิตย์ และคุณครูตวงทิพย์ เลิศเมือง จะเข้า ไปสอนที่โรงเรียนทุ่งคลี โคกช้างวิทยา
โดยทางโรงเรียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. หลักสูตร ปวช. 2551 ในภาคเรียนที่ 1/2559 จะหมดไปแล้วถ้ามีนักเรียนระดับ
ปวช.ไม่จบที่ตกค้างอยู่จะไม่มีปัญหา ยกเว้นนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จะยังมีปัญหาอยู่ ขอความร่วมมือคุณครู
ทีป่ รึกษาทุกท่านช่วยกันดูแลดาเนินการให้เรียบร้อย
4. การจั ดการเรี ย นการสอนภาษาเวียดนาม เนื่องจากวิทยาลั ยต้องเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนและต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดังนั้น ในภาคเรียนที่ 1/2559
จึงเปิดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามโดยเริ่มจากนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาการบัญชี (3/1) และ
ระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นโครงการนาร่อง ห้องละ 2 ชม./สัปดาห์
5. การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านอธิบายกรอบข้อตกลง
กับนักเรียนนักศึกษาให้มีการค้นคว้าจากห้องสมุด คนละ 4 เล่ม/รายวิชา
6. การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนักศึกษาระหว่างที่มีการเรียนการสอนขอให้คุณครู
ทุกท่านกวดขันให้นักเรียนนักศึกษาปิดโทรศัพท์มือถือห้ามมีการใช้งานโดยเด็ดขาด โดยขอความร่วมมือคุณครู
ทุกท่านถือเป็นข้อปฏิบัติ
7. การมอบหมายชิ้น งานให้ คุ ณ ครู ทุ ก ท่ านมอบหมายให้ เ สร็ จภายในสั ป ดาห์ ที่ 13
หลังจากนั้นจะไม่มีการสั่งงานชิ้นใหญ่อีกเพื่อที่นักเรียนนักศึกษาจะได้มีเวลาทาเสร็จและส่งทันตามกาหนดก่อน
ปิดภาคเรียน
8. สมุด สี ช มพู เมื่ อมี การมอบหมายงานให้ มี การบั นทึ ก ให้ เป็ นปั จจุ บั นและเมื่ อครบ
กาหนด 4 สัปดาห์ขอความร่วมมือคุณครูจัดส่ง 1 ครั้ง ที่งานวัดผลฯ
9. การส่งแผนการเรียนรู้ ขอขอบคุณ คุณครูอัจฉรา เพิ่มพู ลพานิชและแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ที่จัดส่งมาหลายวิชา ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านที่ยังไม่ได้ส่งติดแถบ STEM ในแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน
10. การพักการเรียนของนักเรียน นักศึกษาให้คุณครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่
จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันก่อนปิดภาคเรียนสุดท้าย

-611. โครงการโรงเรีย นในโรงงาน ซึ่ ง เป็น โครงการใหม่ ต ามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับ บริษั ท สหฟาร์ม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหาร
สาเร็จรูป และอาหารสดประเภทไก่สด เป้าหมายของโครงการฯ คือรับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกวิชา
อาหาร จากวิทยาลั ยฯ จานวน 16 คน มีกาหนดระยะเวลาเรียน 2 ปี บริษัทจะจ่ายค่ าใช้จ่ายให้ ทั้งหมด
ทั้งค่าเทอมและค่าแรง รับสมัครนั กเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่จบในระดับชั้น ปวช. 3
มีสวัสดิการหอพักและค่าอาหารฟรี แต่จ่ายค่าน้าและค่าไฟฟ้าเอง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ใน
ระหว่ า งเรี ย นด้ ว ยคื อ ท างานวั น ละ 8 ชม. เรี ย นวั นละ 3 ชม. เมื่ อจบหลั ก สู ต รจะได้รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. และบรรจุเป็นพนักงานของบริษัททันที โดยวิทยาลัยได้เชิญผู้แทนจาก สวทน. บริษัท
สหฟาร์ม จังหวัดลพบุรี มาประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแจ้งรายละเอียดให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
ทราบในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายพงษ์ศั ก ดิพ ล ทาแก้ว ผู้ อ านวยการฯ ประธานในที่ ประชุม ขอเชิญ บุ คลากรทุ กท่ า น
ร่ ว มงานเลี้ ย งต้อนรั บ คุ ณครู ศลิ ษ า ภิ ร มย์ รัตน์ และคุณครูลั ด ดาวั ล ย์ พันธุ์ สี ซึ่ งวิท ยาลั ยกาหนดจัดในวัน นี้
ณ หอประชุม หลังจากเลิกประชุม
เลิกประชุมเวลา

๑8.00 น.

(นางเกษร เปรมทอง)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

