
                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย            
ที่  ฝว.              / 2559                                     วันที ่  ๒๐  มิถุนายน  2559 
เรื่อง      รายงานการประชุมครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มต่างประเทศ) 
 

เรียน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

   ตามที่ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินการประชุมครูแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ (กลุ่มต่างประเทศ) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และโครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ เมื่อวนัศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  2559 เวลา 16.00 น.  ทีผ่่านมา ณ ห้องประชุม ๒  ไปแล้วนั้น  
 

   บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือ 
๑. โปรดทราบ 
๒. แจ้ง 

- รองผู้อ านวยการทั้ง ๔ ฝ่าย 
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- คณะครูที่เข้าร่วมประชุมให้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

    
 

                                (นายศรากร   บุญปถัมภ์) 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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รายงานการประชุม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์(กลุม่ต่างประเทศ) 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน 2559  เวลา 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ๒  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  17  คน 
 

  1.  นายศรากร บุญปถัมภ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (ประธานที่ประชุม) 
  2.  นายสวัสดิ์ จอมพูน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
  3.  นางศศิวิมล สรรพศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
  ๔.  นางชลธิชา ชลประทาน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
  ๕.  นางพิมพรรณ เขื่อนเพชร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
  ๖.  นางสาววฏาการ อินทรทิพย์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
  ๗.  นางสาวมทินา สว่างชัยกุล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
  ๘.  นายเตชะตาธรรม เตชะตามี ครูแผนกวิชาการตลาด (ภาษาจีน) 
  ๙.  นายศุภศานต์ รักสกุล ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) 
  ๑๐. นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ์ ครูแผนกวิชาการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ) 
  ๑๑. Miss Rosalie Dagaojes Rubino ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
  ๑๒. Miss Xie Yanni  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาจีน) 
  ๑๓. Miss Xue Yuwei  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาจีน) 
     
   

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   จ านวน  1  คน  ดังนี้    
1. นางวัชรี แสนสิงห์ชัย หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ไปราชการ) 

 

เริ่มประชุมเวลา     16.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านภาษา และการสื่อสาร 
 ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์

ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้มอบหมาย และ
จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยฯ ในการด าเนินการภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ
โครงการเพิ่มขดีความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 - กิจกรรมการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี  
  ๑) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ๒) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับ MEP (English Camp) 
 - กิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) 
 - กิจกรรมวัดและประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 - กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน 
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 - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Echo English)  
 - กิจกรรมสร้างเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ของสาขาวิชา 
โดยทุกกิจกรรมจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนกันยายน 

๒๕๕๙) 
 ๑.๒ การมอบหมายการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าของเรื่องในแต่ละกิจกรรม 
 ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีเจ้าของเรื่องในการ

ด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - กิจกรรมการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี  
  ๑) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มอบหมายให้ ครพิูมพรรณ เขื่อนเพชร 

เป็นเจ้าของเรื่อง โดย ผู้สอน คือ Miss Rosalie Dagaojes Rubino 
  ๒) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร มอบหมายให้ ครูเตชะตาธรรม  เตชะตามี เป็น

เจ้าของเรื่อง โดย ผู้สอน คือ Miss Xie Yanni  และ Miss Xue Yuwei  
 ซ่ึงกิจกรรมทั้งสองนี้จะต้องประสานกับหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

(ครูปนัดดา พ่ึงศิลป์) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการส ารวจจ านวนนักศึกษาทวิภาคีท่ีสนใจ 
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับ MEP (English Camp) มอบหมายให้  

ครูสวัสดิ์  จอมพูน เป็นเจ้าของเรื่อง 
 - กิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) มอบหมายให้ ครูวัชรี   แสนสิงห์ชัย 

เป็นเจ้าของเรื่อง  
 - กิจกรรมวัดและประเมินทักษะทางภาษา มอบหมายให้ ครูมทินา สว่างชัยกุล เป็น 

เจ้าของเรื่อง โดยให้ด าเนินการเสร็จสิ้น และรายงานเสนอไปยังศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๖๑๖/๓๘๒๔) 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน มอบหมายให้ ครูเตชะตาธรรม เตชะตามี และ
ครู ว.วาณี   ธุระพันธ์ เป็นเจ้าของเรื่อง โดยจะต้องด าเนินการประสานผู้ออกแบบ จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ (จีน) 
ประกอบห้อง และการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Echo English 
App) มอบหมายให้ ครูวฏาการ  อินทร์ทิพย์ เป็นเจ้าของเรื่อง โดยจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน นักศึกษา Download โปรแกรมดังกล่าว เพ่ือท าการทดลองใช้ในการเรียนการสอน และต้อง
รายงานการใช้ (ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ จ านวนผู้ที่ Download โปรแกรม ผลการใช้งานด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้ มีความยากง่ายเพียงใด ควรจะต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง) ไปยังศูนย์ประสานงาน
อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๖๑๖/๓๘๒๓) 

 - กิจกรรมสร้างเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ของสาขาวิชา  มอบหมายให้   
ครูศุภศานต์   รักสกุล ครูศศิวิมล สรรพศรี   และครูชลธิชา   ชลประทาน  เป็นเจ้าของเรื่อง ด าเนินการโดย
ประสานกับหัวหน้าแผนกวิชา จัดท าสื่อการเรียนการสอนทางภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ในรูปแบบ
ธรรมชาติทางภาษาบ าบัด หมายถึงวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสื่อการสอนทุกชิ้น จะต้องมีภาษาต่างประเทศก ากับด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็น และเรียนรู้เป็นประจ า จนสามารถเข้าใจภาษาทั้งด้านวิชาชีพ และการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยมี Miss Rosalie Dagaojes Rubino , Miss Xie Yanni  และ Miss Xue Yuwe เป็น
ผู้ด าเนินการ รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน จะต้องมี resume ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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 1.3 ขั้นตอนในการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการด าเนินการทุกกิจกรรมจะต้องด าเนินการภายใต้

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาติด าเนินการกิจกรรม ภายใต้โครงการ 
  ๒) วางแผนก าหนดกรอบการด าเนินกิจกรรม และแผนการใช้งบประมาณ 
  ๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  
  ๔) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๕) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖) สรุป และรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา  
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี - 
 
  

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 

(นายศรากร  บุญปถัมภ์) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 

(นางสาวเสาวลักษณ์  ใจค าแปง) 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


