รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕9
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
-----------------------------------ผู้มาประชุม

จานวน 106 คน

ผู้ไม่มาประชุม

จานวน

7 คน

1. นางสาวสุภาวดี
2. นางสาวสมฤทัย
3. นางสาวตวงทิพย์
4. นางวารินทร์ธร
5. นางกุลธิดา
6. นางบุปผา
7. นางสาวชมพูนุท
เริ่มประชุมเวลา

ภิรมย์รัตน์
มานิตย์
เลิศเมือง
ยิ่งศิริเกียรติ
พักธรรมนัก
ทาดี
มีเดช

ไปราชการ
ไปราชการ (สอนที่โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา)
ไปราชการ (สอนที่โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา)
ลากิจ
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย

08.10 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เมื่อวันพุธที่ 3
สิงหาคม 2559 นางสาววิภาดา จาปา นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักติดตามและประเมินผล สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะเดินทางมาติดตามและประเมินผลการดาเนินการเผยแพร่การออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีได้รับการชื่นชม
จากคณะผู้ติดตามและประเมินผลฯ เป็นอย่างมากเนื่องจากมีการดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง
ครบถ้วนทุกรูปแบบ และขอเชิญชวนบุคลากรทุกคนไปร่วมลงประชามติโดยพร้อมเพรียงกัน
2. ผลการแข่ งขั น วอลเลย์ บ อลหญิ ง อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ด สิ งห์ บุ รี ได้ รั บรางวั ล ชนะเลิ ศ
ระดั บ ภาค เป็ น ตั ว แทนไปแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ร ะดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 11 “สงขลาเกมส์ ” ระหว่ า งวั น ที่
28 สิงหาคม 2559 – 3 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และ
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. โครงการประชุ มวิ ชาการ SBTC ครั้ งที่ 6 เมื่ อวั นที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรีได้รับการ
ชื่นชมจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการนาเสนอผลงานและการจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานดังกล่าว
4. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับอาชีวศึ กษาจั งหวั ด เมื่ อวั นที่ 24 มิ ถุนายน 2559 วิ ทยาลั ยฯ ผ่ านการประเมิ นได้ ระดับ 3 ดาว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเตรี ยมเข้ารับการประเมินระดับภาค (4 ดาว) ในวันที่ 13 สิ งหาคม 2559 ณ ห้ องประชุม 117
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

-25. โครงการจั ดศูนย์ฝึ กอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึ กษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ประจาปี 2559 หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้าและหลักสูตรขนมไทยเพื่ออาชีพ ระยะสั้น 50 ชั่วโมง ระหว่างวันที่
23 – 24, 30 – 31 กรกฎาคม และ 6 – 7, 20 – 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2559 โดยผู้อานวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
6. วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย
ดร. เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และนายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสิ ง ห์ บุ รี ร่ ว มกับ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน โดยโรงเรีย นทุ่ งคลี
โคกช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
7. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่ งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ งผู้ อานวยการสถานศึ กษา สั งกั ดส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามประกาศ
อ.ก.ค.ศ. ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร จานวน 44 อัตรา (กลุ่มทั่วไป จานวน 8 อัตรา
กลุ่มประสบการณ์ จานวน 36 อัตรา)
8. การย้ ายประจ าปี ครั้ งที่ 2/2559 ระยะเวลาในการยื่ นค าร้ องขอย้ าย ระหว่ างวั นที่
1 – 15 สิงหาคม 2559 บุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะยื่นขอย้ายให้ติดต่อที่งานบุคลากรภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
9. การจัดงาน “ตลาดอาชีวะ” ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณริมคลอง
ผดุ งกรุ งเกษม ด้ านข้างกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ผลิ ตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งวิทยาลัยฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
9.1 การแสดงแฟชั่ น โชว์ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ มอบหมายให้ ออกแบบและตั ด เย็ บ
ชุดเดินแฟชั่น ซึ่งเป็นชุดราตรียาว 2 ชุด รับผิดชอบโดยคุณครูศิริลักษณ์ อภิชาติ และคุณครูวันดี โพธิ์วัฒ
9.2 การจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พวงกุญแจดอกไม้แฟนซี รับผิดชอบโดยคุณครู
พรรณภรณ์ บุญจฑิตย์
9.3 การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ฯ น าขนมเปี๊ ย ะปิ้ ง
ไปจัดจาหน่าย รับผิดชอบโดยคุณครูพัชรี บุญสร้าง
10. วิ ทยาลั ยฯ ก าหนดนั ดหมายข้ าราชการครู ทุ กท่ านกรอกประวั ติ ในแบบ ก.ค.ศ. 16
ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
11. เมื่อมีหนังสือแจ้งให้รายงานข้อมูล ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ขอให้
งานที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การรายงานให้ ทั น ตามก าหนดเวลา เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลเสี ย แก่ วิ ท ยาลั ย ฯ ต่ อ ไป
การดาเนิ นการสถานศึ กษาคุณธรรมซึ่งคุณครู สุ พีร์ พรมมา ได้เข้าร่วมการอบรมหลั กสู ตร
วิทยากรแกนนาเพื่อการเป็นวิทยากรกระบวนการในสถานศึกษาและนานโยบายสถานศึกษาคุณธรรมไปดาเนินการใน
ระดับสถานศึกษาจะจัดอบรมนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนโดยจะเชิญวิทยากรจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ไปเข้าร่วม
อบรมมาเป็นวิทยากรร่วมกัน
12. วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯในนามประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี
จะร่วมให้การต้อนรับ นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทาง
มาตรวจราชการกรณี ป กติ ง วดที่ 2/2559
และการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ รอบที่ 2/2559
ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

-313. การจัดทาระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาอาชีวศึกษา (Vocational Brain Bank : VBB)
ส ารวจข้ อมู ลวุ ฒิ อาสาอาชี วศึ กษาของสถานศึ กษาภายในจั งหวั ด ครู วุ ฒิ อาสา ครู ภู มิ ปั ญญา ครู ฝึ กในสถาน
ประกอบการ เพื่อจั ดทาฐานข้อมูลคลังปัญญา อาชีวศึกษาจังหวัดสิ งห์บุรี ในระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งวิทยาลัยฯ
จัดส่งข้อมูลทั้งหมด จานวน 16 ท่าน (โดยครูวุฒิอาสา วิทยาลัยฯ ส่งรายชื่อครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2559
จ านวน 4 ท่ านเข้ าร่ วมคื อ คุ ณครู พั ชรี บุ ญสร้ าง/ คุ ณครู ศรี อั มพร หลิ มวานิ ช/ คุ ณครู ศิ ริ ลั กษณ์ อภิ ชาติ /
คุณครูธนพร อินทรพิทักษ์)
14. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2559
- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2559
กาหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การแข่งขันประเภทวิชาพณิชยกรรม กาหนดแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การแข่งขันประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กาหนดแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
- ระดับภาคระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท
- ระดับชาติระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดระยอง
15. การประกวด “สุ ดยอดนวั ตกรรมอาชี วศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ คนรุ่ นใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559 ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน”
- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2559
- ระดั บ ภาคระหว่ า งวั น ที่ 18 – 21 ธั น วาคม 2559 ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซี ย ร์ รั ง สิ ต
จังหวัดปทุมธานี
- ระดับชาติระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
16. การประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีการศึกษา
2559 มีสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน ดังนี้
ประเภทสถานศึกษา
- วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
17. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วิทยาลัยฯ กาหนดจัดในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2559 (การแต่งกายสวม
เสื้อสีฟ้าผ้ากาบบัว)
ภาคเช้า
กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ณ หอประชุม
ภาคบ่าย
ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพิกุลทอง
- โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ บุคลากรเข้าร่วม จานวน
15 คน จานวนต้นไม้ที่ปลูก 5 ต้น
- โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ บุคลากรเข้าร่วมจานวน 3 คน
- วิทยาลัยฯ รับผิดชอบจัดทาแท่นพร้อมริบบิ้นในพิธีเปิดและปล่อยขบวน
จักรยาน โดยมอบหมายให้คุณครูการุญรัตน์ วงศ์ชัยโชคลาภ เป็นผู้รับผิดชอบ

-418. ขอแสดงความยิ นดี กั บนางสาวศิ ริ พร แผ่ นแก้ ว ที่ ได้ รั บรางวั ล พระราชทานประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยคุณครูชินตะวัน บรรโล เป็นครูที่ปรึกษา
การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจาปี 2559
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 59 ณ โรงแรม
พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
- ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 59 ณ บ้านไม้ชายเลน
รีสอร์ท อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี กาหนดจัดวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
19. กาหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา
๔.๑ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบตามสรุปประเด็นสาคัญ ของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ แทน
นางสาวทองเปลว ยอดขา รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากท่านติดภารกิจฝึกซ้อม
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ ดังนี้
1. การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาที่ออกเยี่ยมบ้าน
ทาเรื่องเบิกค่าน้ามันแล้วส่งที่งานการเงินให้ เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน โดยขอดูตัวอย่างได้ที่งานครูที่ปรึกษา
ส่วนคุณครูที่ปรึกษาที่ยังออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ยังไม่ครบขอให้ดาเนินการให้ครบถ้วน เนื่องจากจะสิ้น
ปี ง บประมาณ 2559 ในเดื อ นกั น ยายนนี้ แ ล้ ว และการออกเยี่ ย มบ้ า นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ขอให้ บั น ทึ ก
การสัมภาษณ์ผู้ปกครองเรื่องการช่วยงานบ้านของนักเรียน นักศึกษาด้วย
2. วิทยาลัยฯ กาหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (วันแม่ แห่งชาติ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม (ภาคเช้า) การแต่งกายเสื้อสีฟ้าผ้ากาบบัว
3. กาหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 โดยจะมีการ
แข่ ง ขั น นอกรอบกี ฬ าบางชนิ ด ในวั น พุ ธ ที่ 17 สิ ง หาคม ชั่ ว โมงกิ จ กรรม ขอความร่ ว มมื อ คุ ณ ครู
ที่ปรึกษาช่วยตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษาด้วย
4. ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน
นักศึกษาเรื่องการมั่วสุมยาเสพติด การแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาหญิงไม่ให้สวมกระโปรงสั้น นักเรียน นักศึกษา
ชายไม่ให้ปล่อยชายเสื้อออกมานอกกางเกง

-55. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกั นให้การสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลจนได้เป็น
ตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ที่จังหวัดสงขลา ขอแรงใจช่วยสนับสนุนและช่วยเชียร์
นักกีฬาต่อไปด้วย
4.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. กาหนดการกรอกข้อมูลประวัติข้าราชการลงในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. 16 ในวันที่ 20
สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ขอให้ข้าราชการทุกท่านมากรอกโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองโดยที่ข้อมูลจะได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขอให้ ทุ ก งานด าเนิ น การจั ด ส่ ง ที่ ง านพั ส ดุ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อที่จะได้ดาเนินการให้ทันภายในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่รับเรื่อง
ยกเว้นโครงการเฉพาะกิจ หรือเร่งด่วน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. การเขียนโครงการขอให้ทุกงานที่เกี่ยวข้องเขียนแผนฯ และโครงการ ส่งให้ฝ่ายแผนฯ
ภายในวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 เพื่อจะได้เริ่มใช้ให้ทันในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560)
2. การจั ด ท าการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ขอขอบคุณทีมงานและรองฯ ทุกฝ่าย ที่ได้ดาเนินการจนเสร็จสิ้น ทันตามกาหนด ซึ่งในวันพุธที่ 10 สิงหาคม
2559 รองฯ ไพโรจน์ คงสุขเจริญ และรองฯ นงลักษณ์ คงศิริ จะไปเข้าร่วมประชุม ทวนสอบแฟ้มมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในโดยหน่ ว ยงานต้นสั งกัด ณ แผนกวิช าช่างก่อสร้าง ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่แล้วจะกลับมาดาเนินการแก้ไขต่อไป
3. การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ขอให้ทุกงานช่วยตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่
หากใช้งานไม่ได้ขอให้แจ้งที่คุณครูนรินทร์ บาเพ็ญ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
๔.3 ฝ่ายวิชาการ
นางนงลักษณ์ คงศิริ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1. กาหนดจัดกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 โดยจะมีการเรียน
การสอนชดเชยสัปดาห์ที่ 18
2. กาหนดสอบปลายภาคในวันที่ 14 - 16, 19 – 20 กันยายน 2559 ขอความร่วมมือ
คุ ณ ครู ที่ มี ค าสั่ ง ให้ ท าหน้ า ที่ คุ ม สอบมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยพร้ อ มเพรี ย งกั น แต่ ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น ไม่ ส ามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รีบแจ้งงานวัดผลฯ จะได้จัดหาคนคุมแทน ซึ่งระหว่างนั้นจะมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฐานวิทยาศาสตร์ โดยในครั้งนี้จะต้องมีท่านผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ และครูครูรวมทั้งหมด 9 ท่าน ไปเข้าร่วมการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงขอความ
อนุเคราะห์คุณครูอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ คุณครูวันชุลี หิรัญแพทย์ และคุณครูวราภรณ์ บุตตะคาม ช่วยดูแลความ
เรียบร้อยในเรื่องการจ่าย และรับซองข้อสอบคืนที่ห้องงานวัดผลฯ

-63. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (วันแม่แห่งชาติ) ในวันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม (ภาคเช้า) สลับตารางเรียนโดยใช้ตารางเรียนของวันพุธจัดกิจกรรม 3 คาบเรียน
โดยใช้ชั่วโมงกิจกรรม 2 คาบ ส่วนคาบที่ 3 ไปชดเชยในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ
ระดับหน่วย จะมีการแข่งขันในวันพุธแรกของสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา

09.20 น.

(นางเกษร เปรมทอง)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

