
 
 

รายงานการประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
คร้ังที่  ๑/๒๕61 

วันอังคาร  ที่  7  สิงหาคม  2561 
ณ  ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

 
 

ผู้มาประชุม 
  ๑. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ 
  ๒. นางสาวมุกดา  หนูพุ่ม  หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ   
  3. นางศรีสุดา  บุญแก้ว  หัวหน้างานความร่วมมือ 
  4. นางสาววรารัตน์  ค าเมือง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
  5. นางสาวสรสรี  สุประภา  หัวหน้างานประกนัคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
  6. นางสาวจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
  7. นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
  8. นางสาวนันทิชา  ภูมิโคกรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ(ศูนย์บ่มเพาะฯ) 
  9. นายธฌา  อินทะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ(ร้านค้าสหการ) 
  10. นางจุฑามาศ  แหนผัน  หัวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  11. นางกมลาณัชส์  ทองเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
  12. นายวัชระ  บุญกระจ่าง เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  ๑3. นางสาวสุภริตา  โคตรภูเวียง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. นายธีรศักดิ์  บิสนุม  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เดินทางไปราชการ 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี  9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จากส านักอ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ศธ 0603/59 ลงวันท่ี 29  มิถุนายน 2561  
   - จัดพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตามจ านวนท่ีเหมาะสม) 
   - การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี  
9 และการประดับธงชาติไทย คู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้า – ขาว ตามอาคาร
สถานท่ีของหน่วยงาน  
   - การแต่งกายเชิญชวนแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีฟ้า สุภาพ 
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  2. การติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ศธ 0603/59   
ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561  
   โดยจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
      - ครั้งท่ี 3 ก าหนดให้รายงานภายในวันท่ี  15  กันยายน 2561 รอการด าเนินการ 
  3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ข้อก าหนด กติกา และเกณฑ์
มาตรฐานการใช้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ซึ่งการประชุมท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 6 – 9 กรกฎาคม  2561  ณ  โรงแรมโกลเด้นบีซ ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 9  ประเภทผลงาน 1  องค์ความรู้ : การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-
สอศ-2) และแบบรายงานการวิจัยผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ-3) ประจ าปีการศึกษา 2561  
  4. ค าส่ังวิทยาลัยฯ ท่ี 394/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อม
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 ส่งผลงานเข้า
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ของแผนกวิชาออกแบบ ช่ือผลงาน “หัตถานฤมิตร” ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่ม
หัตถศิลป์ถ่ินไทย โดยให้คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  5. ค าส่ังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ท่ี 349/2561 เรื่องมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบใน
สถานศึกษา 
   

ระเบียบวาระที่ ๒.  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
      -ไม่มี- 
   

ระเบียบวาระที่ ๓.  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบและระเบียบวาระที่ ๔. เร่ือง พิจารณา 
 

  1.๑ งานวางแผน และงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบครูมุกดา หนูพุ่ม  
  1.๑.๑ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2   
ภายใน 15 สิงหาคม 2561 ส่งโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 แจ้งความประสงค์ของบประมาณเพื่อการ
ด าเนินการพัฒนางาน  เพื่อการพิจารณาจากคณะกรรมการต่อไป  ทุกฝ่าย/งาน 
  1.๑.๒ แผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปี ฉบับล่าสุด ให้มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์   
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 
  1.๑.3 สรุป/วิเคราะห์โครงการประจ าปี 2561 ท่ีผ่านมา  
  1.๒ งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบครูธีรศักด์ิ  บิสนุม 
  1.๒.๑ เร่งรัดให้จัดท าข้อมูล 9 ประการ 2561 โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
  1.๒.๒  การพัฒนา Website  สามารถใช้งาน ด าเนินการได้ดีขึ้น ได้มีการพฒันาระบบ เพื่อการ
รายงานเรื่องส าคัญต่างๆ ของครูและบุคลากร และสามารถด าเนินการพร้อมใช้งาน  
  1.๒.๓ การด าเนินงานท่ีผ่านมาได้พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ wifi ให้ครอบคลุมทุกอาคาร
เรียนและอาคารปฏิบัติการ สามารถใช้งานได้ 
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  1.๓ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบครูสรสรี  สุประภา 
  1.๓.๑ จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ และปรับแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ 2561   
  1.๔ งานความร่วมมือ โดยผู้รับผิดชอบครูศรีสุดา  บุญแก้ว 
  1.๔.๑ ในปี 2561 ท่ีผ่านมาก็มีการลงนามความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น กับสถาน
ประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาเข้าท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกับชุมชนจ านวน 8 ชุมชน   
  1.๔.๒ ส่ิงท่ีน าเสนอ  ตัวอย่างเช่นโครงการ Fix it center 2561 ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว      
ทุกครั้งมีการมอบเกียรติบัตร   หรือโลห์  ให้กับชุมชน  เนื่องด้วยมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดท าโล่ห์   
ดังนั้นครั้งต่อไปควรมีการมอบเกียรติบัตรชุมชนให้วิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯให้ชุมชน  ควรจัดสรรงบประมาณใน
การจัดท าโล่ห ์
  1.4.3 ควรให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับชุมชน 
  1.๕ งานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้รับผิดชอบครูวรารัตน์   ค าเมือง 
  1.๕.๑ วิจัยในช้ันเรียน ได้แจ้งครูผู้สอนท าการส่งทุกภาคเรียน และให้สอดคล้องกับบันทึกหลัง   
การสอน  และมีการน าส่งตามวันเวลา เพื่อเสนอผู้บริหารในขั้นตอนต่อไป   
  1.๕.๒ งานวิจัยฯ ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อมส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 และขอให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย และส่งผลงานเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ของแผนกวิชา
ออกแบบ      ช่ือผลงาน “หัตถานฤมิตร” ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มหัตถศิลป์ถ่ินไทย แต่จะมีการเวียนให้ส่ง
ทุกแผนกวิชา 
  1.5.3 ระหว่างวันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยฯก าหนดจัดโครงงานวิทยาศาสตร์   
ใน ”สัปดาห์วิทยาศาสตร์” และด าเนินการน าเสนอส่ิงประดิษฐ์ “หัตถานฤมิตร” ณ หอประชุมโรงอาหาร  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
  1.๖ งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธรุกิจ โดยผู้รับผิดชอบครูจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์ 
  1.6.๑ ทบทวนหน้าท่ีและความรับผิดชอบการด าเนินงานต้ังแต่ค าส่ังคณะกรรมการฯ ของสผ.2 
ไปจนตลอดถึง การสรุปรายงาน สผ.5 ติดตามเกี่ยวกับ  สผ.5  ด าเนินการขั้นใดบ้างแล้ว     
  1.6.2 หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้ด าเนินการจัดท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ  2562  ส่งใหง้านวางแผน และงบประมาณ  
  1.6.3 ใหง้านร้านค้าสหการ ผู้รับผิดชอบครูธฌา  อินทะวงศ์ รายงานผลผลิตเป็นประจ าทุก
เดือน 
  1.7 ผู้รับผิดชอบหอศิลป์ 101 ครูทชานน จิตตวิสุทธิกุล  
  1.7.1 ขอให้ด าเนินการส่งโครงการประจ าปี 2562 แก่งานวางแผนฯ ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2561 
  1.8 ธุรการฝ่ายตามแผนโครงสร้างภายในของวิทยาลัยฯ คือนางสาวสุภริตา  โคตรภูเวียง 
 

  
 
 
 
 



-4- 
 

วาระที่ ๕. เร่ืองอื่นๆ 
 

  ในปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) วันท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ไปราชการ มอบหมายให้มีผู้มีวิทยฐานะ และอายุราชการ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ตามล าดับดังนี้ 
   1. นางศรีสุดา   บุญแก้ว  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
   2. นางสาวสรสรี   สุประภา  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
                    

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

                           (นางสาวสุภริตา  โคตรภูเวียง) 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                            
                              (นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์) 

                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


