รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 6/2556
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ หองประชุม อาคารอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
-------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
1. นางอรัญญา
2. นายโกเมศร
3. นายวิเชษ
4. นายฉลอง
5. นางจรรยา
6. นางสาวรัชนี
7. นางสาวกมลวรรณ
8. นายชรันตยุทธ
9. นางสาวยุภาภรณ
10. นายวินัย
11. นายวิทยา
12. นางสาวกัญญา
13. วาที่ ร.ต.นิพล
14. นางสาวกฤษณา
15. นางสุกัญญา
16. นายเสกสรร
17. นางสาวปณฑิรา
ผูไมมาประชุม

กิมภิระ
ซอนกลิ่น
ฤทธิ์สืบเชื้อ
ออนเฉวียง
แกวมณี
เกิดเต็มภูมิ
ฤทธิ์ธรรมเลิศ
บุญยง
เทพจันทร
จันทรานาค
ภิญโญฤทธิ์
ทาระนัด
ลีพัฒนากุล
มหาวัง
งาตน
วงศราษฎร
แตงดี

ประธาน

ผูจดบันทึกการประชุม

ไมมี

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ชี้แจงหน า ที่ของคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ กษา ตามคํ าสั่ งวิ ทยาลั ย การอาชี พจอมทอง
ที่ 757/2556 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการชุ ด ดั งกล าว มี ว าระ 2 ป หากมี ก ารปรั บ ย า ยตํ า แหน ง สามารถแต งตั้ งคณะกรรมการ
ชุดใหมได มีหนาทีด่ ังนี้
1.1.1 กําหนดเปาหมาย นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษา
1.1.2 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
1.1.3 กําหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปด
สอนในสถานศึกษา
/…1.1.4 เรื่องอื่น ๆ

-21.1.4 เรื่องอื่น ๆ ที่ผูอํานวยการวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1.1.5 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
1.2 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มสัดสวน
ผูเรียนอาชีวศึกษา โดยมีสัดสวน อาชีวศึกษา : สามัญ = 51 : 49 วิทยาลัยฯ จึงควรใหความสําคัญและ
ตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และจัดหาผูเรียนตามนโยบาย
1.3 ในวั น ที่ 26 – 27 พฤศจิ ก ายน 2556 สํ า นั ก งานอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ จั ด การ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจในการเรียนสายอาชีพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
จังหวัดเชียงใหม ประธานแจงใหแตละสาขางาน/สาขาวิชา สงตัวแทนเพื่อชมนิทรรศการ ดูแนวทางการ
ประชาสัมพันธของแตละ อศจ. และใหทําบันทึกรายงานตอฝายบริหารตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2556
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 5/2556 คณะกรรมการได อ นุ มั ติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2557 เรี ย บร อ ยแล ว นั้ น ขั้ น ตอนต อ ไปคื อ นํ า เสนอ
ต อ คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากมี โ ครงการที่ น อกเหนื อ จากแผนปฏิ บั ติ ก าร
หรือไดรับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม ใหทําบันทึกปรับแผนเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่ สนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 การเรียงลําดับอัตราวางสาขาที่ตองการรับบรรจุครูผูชวย 5 อันดับ
สืบเนื่องจากหนังสือสํานักอํานวยการ ที่ ศธ 0601/5797 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ใหสถานศึกษายืนยันเงื่อนไขและสาขาวิชาเอกที่ตองการบรรจุครูผูชวย จํานวน 5 อันดับ ที่ประชุมมีมติให
เรียงลําดับสาขาวิชาเอกที่ตองการ ดังนี้
อันดับ 1 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 301 การจัดการทั่วไป (การบัญชี)
อันดับ 2 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 203 เทคนิคโลหะ
อันดับ 3 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 310 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อันดับ 4 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 105 พลศึกษา
อันดับ 5 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 102 ภาษาอังกฤษ
4.2 แจงงบประมาณที่ไดรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังเอกสารแนบทาย
4.3 แจงการขอรับครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 ดังเอกสารแนบทาย
4.4 การรับสมัครนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557
ประธานแจงใหฝายวิชาการและงานทะเบียน จัดทํากําหนดการรับสมัครนักเรียน ทั้งรอบ
โควตาและรอบปกติ ให เ ป น ไปตามประกาศแจ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
(ระดับ ปวช. และ ปวส.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
/…ฝายวิชาการ

-3ฝายวิชาการและงานทะเบียน แจงแผนการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557 ดังนี้
ระดับ ปวช.
สาขาวิชา

แผนรับ

ชางยนต (ระบบปกติ)
ชางยนต (ระบบทวิภาคี)
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การทองเที่ยว
ชางเชื่อมโลหะ
รวม

80
20
40
40
40
40
20
40
20
340
ระดับ ปวส.

สาขางาน
เทคนิคยานยนต (ระบบปกติ)
การบัญชี (ระบบปกติ)
เทคนิคยานยนต (ระบบทวิภาคี)
ติดตั้งไฟฟา (ระบบทวิภาคี)
ระบบเสียงและภาพ (ระบบทวิภาคี)
เทคโนโลยีสํานักงาน (ระบบเทียบโอนฯ)
ติดตั้งไฟฟา (เทียบโอนฯ)
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
รวม

แผนรับ
20
20
20
20
20
20
20
20
160

ประธานเสนอให จั ด แผนการเรี ย นการสอนสาขางานการท อ งเที่ ย วเป น ระบบทวิ ภ าคี
เนื่องจากจะชวยใหประหยัดวัสดุฝก และคาจางสอน โดยใหฝายวิชาการนําไปพิจารณาจัดการเรียนการสอน
อีกครั้ง
/…ประธานแจง

-4ประธานแจงการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน
อาชี ว ศึ ก ษา ในป ง บประมาณ พ.ศ.2557 สถานศึ ก ษาจะต อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
และผูเรียน แลวเสนอตอ สอศ. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาตอไป
และใหนําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เผยแพรทางเว็บไซดวิทยาลัยฯ
หากมีการจัดทําโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ใหจัดทําเสนอขออนุมัติปรับแผน
ตอไป
4.5 การเปดบานวันวิชาการ (Open House) และกิจกรรม Road Show (เปาหมายคือโรงเรียน
มัธยมศึกษา) ใหฝายวิชาการวางแผนการเตรียมดําเนินงาน โดยเนนใหทุกสาขาวิชา ทุกสาขางาน นําเสนอ
ผลงานเดน หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหนาสนใจ โดยกําหนดจัดในชวงเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน
มกราคม 2557 ใหเวลาเตรียมการดําเนิน งาน และแกไขปญหาดานอาคารสถานที่ ภายใน 1 เดือน
งบประมาณที่สามารถใชได คือ งบฉุกเฉิน ซึ่งควรปรับปรุงดานอาคารสถานที่กอน อาทิ การปลูกหญา ทาสี
ซึ่งเปนการพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหนาอยู นาเรียน ใหทุกคน ทุกฝ าย ทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงอุปกรณ
ใหอยูสภาพที่ใชงานไดและเรียบรอยสวยงาม
ประธานเสนอใหขัดพื้นอาคารใหม ซึ่งจะสงผลใหทุกฝายทํากิจกรรม 5 ส และโรงพยาบาล
จอมทอง ไดแจงผลการตรวจโรงอาหาร มีขอเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุงทอระบายน้ําใหมีสภาพที่ดีและ
สะอาดไมแตกราว บอดักเศษอาหารชํารุดควรมีการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดและมีสภาพที่ดีกวาเดิมกอน
ระบายน้ําเสียไมทิ้งไวเปนแหลงสะสมเชื้อโรคสัตวและพาหะนําโรคตางๆ ที่ลางภาชนะ จาน ชาม ชอนสอม
บริเวณหลังรานไมสะอาดและไมเหมาะสม ใหงานอาคารสถานที่และงานสวัสดิการฯ ชวยกันปรับปรุงแกไข
ใหเรียบรอย
นายฉลอง ออนเฉวียง เสนอใหพัฒนาสถานที่พักผอนภายในวิทยาลัยฯ ในเวลาที่นักเรียน
มีเวลาวาง
5.1 การแตงกาย มติที่ประชุมสรุปใหแตงกาย ดังนี้
วันจันทร
ขาราชการ – พนักงานราชการ
สวมชุดขาราชการสีกากี ประดับเครื่องหมายเสมา และปายชื่อ
หรือประดับแพรแถบ และยศอื่นๆ
ลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนงงาน
สวมชุดสีกากี ประดับเครื่องหมายเสมา และปายชื่อ
วันอังคาร
สวมเสื้อสีชมพู กระโปรงหรือกางเกง ทรงและสีสุภาพ
วันพุธ
สวมเสื้ออาชีวศึกษา (สีเลือดหมู) กระโปรงหรือกางเกง ทรงและสีสุภาพ
วันพฤหัสบดี สวมชุดสุภาพ กระโปรงหรือกางเกง ทรงและสีสุภาพ
วันศุกร
สวมชุดพื้นเมืองลานนา (หญิงใหนุงผาถุงพื้นเมืองลานนา)
ไมอนุญาตใหสวมเสื้อยืดหรือเสื้อยืดคอโปโลทุกประเภท ผูหญิงใหสวมรองเทาหุมสนหรือ
รัดสน สีสุภาพ หามมิใหสวมรองเทาแตะหรือรองเทาไมมีหมุ สนหรือรัดสน ผูชายใหสวมรองเทาสีสุภาพ
5.2 เกณฑการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มอบหมายใหงานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน จัดทํ าเกณฑ การประเมิน และจั ดทํ ากําหนดการในการจั ดสงผลงานและ
กําหนดการประเมิน แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเตรียมรับการประเมิน
/...เลิกการประชุม
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(นางสาวปณฑิรา แตงดี)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางอรัญญา กิมภิระ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

