
 
รายงานการประชุม 

คร้ังที ่1/ ๒๕๖๐ 
วนัศุกร์ที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม   ประธาน 
2.นางจินาภา  แกว้สุกใส           รองประธาน 
3.นางสาวมนพทัธ์ เผา่ภูธร   กรรมการ    
4.นางเปรมปรี  มนตแ์กว้  กรรมการ 
6.นายขวญัชาย  ปัญญาศิริ  กรรมการ 
7.นางองัคริ์สา  ทศพฒัน์บุญศิริ  กรรมการ 
8.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
9.นายศานิต  ดิษลกัษณ์  กรรมการ 
10.นายมงคล  ช่ืนชม   กรรมการ 
11.นายประหยดั             หาญดี   กรรมการ 
12.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ 
13.นางสาวณฐัมนตรั์ตน์  แยม้รุ่ง   กรรมการ 
14.วา่ท่ี ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
15.นายภทัราวธุ  มนตแ์กว้  กรรมการ 
16.นายอภิชาติ  สังสมศกัด์ิ  กรรมการ 
17.นายปองพรรค ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
18.นางภทัรชนก  ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
19.นางสาวบุศราคมั อรุณรัตน์  กรรมการ 
20.นางสาวภาสินี ค านุ   กรรมการ 
21.นางสาวสมญัญา บุตรศรี   กรรมการ 
22.นายวรียทุธ  บุญประกอบ  กรรมการ 
23.นายธีรพงษ ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 



24.นางสาวอยัณฎัฐ์ ชยัเสนา   กรรมการ 
25.นางสาวโศรญา พิษเศษ   กรรมการ 
26.นางชยักิจ  งามจนัทร์ผิว  กรรมการ 
27.นายกนกพล  สังขเวก   กรรมการ 
28.นายกฤษฎา  แสงงาม   กรรมการ 
29.นางสาวศิริพร พาซ่อนกล่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายภิรมย ์  กล่ินสุคนธ์  กรรมการ เหตุผลท่ีไม่มาเพราะ ซ่อมไฟ 
2.นายมนสัพงศ ์ ช่ืนชม    กรรมการ เหตุผลท่ีไม่มาเพราะ ลา 
3.นายอาทิตย ์สิตตะวบุิล   กรรมการ เหตุผลท่ีไม่มาเพราะ ส่งนกัศึกษา 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ ประธานในท่ีประชุมแจง้เร่ืองต่างๆ ใหท้ราบ ดงัน้ี 
             1. เร่ือง เงินสนบัสนุนวทิยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ ไดช้ี้แจงเร่ืองเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล ๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอ
ความร่วมมิคณะครู-อาจารยใ์หช่้วยกนัดูแลเร่ืองเอกสารการประกนัคุณภาพใหผ้า่นมาตราฐานให้ผา่นตามท่ี 
สนช. ก าหนด 

2. เร่ือง ท าทะเบียบและดูแลรถทุกคนัในวทิยาลยั 
           นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ ขอให้ฝ่ายกิจการนกัศึกษา คือ อาจารยป์องพรรค ด้วงนุ่ม ดูแล
รักษาและต่อทะเบียนรถทุกคนภายในวทิยาลยัเพื่อความปลอดภยัและความเป็นระเบียบต่อผูใ้ชง้าน 
            3. เร่ือง จดัซุม้นิทรรศการมหกรรมอาหาร 

นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงการจดันิทรรศการและจดัท าอาหารเพื่อแสดง
ความสามารถของนกัศึกษาใชก้บัผูท่ี้เขา้มาเยีย่มวทิยาลยัไดรั้บชมผลงานโดยให้นกัศึกษาแผกการโรงแรมใส่
ชุดไทยเพื่อจ าหน่ายอาหารและแผนกอ่ืนตอ้งโชวผ์ลงานของนกัศึกษา 

4.  เร่ือง จดัระเบียบหนา้ท่ีภายในวทิยาลยั ตึก สนามหญา้ โรงยมิ และบริเวณอ่ืนๆภายในวทิยาลยั 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึง หนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบก่อนถึงวนังานใน

วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.อาจารยภ์ทัรชนก ดว้งนุ่ม  หนา้ท่ี ดูแลเร่ืองอาหารท่ีตึก ๙ มหามงคล  



2.อาจารยศิ์ริพร  พาซ่อนกล่ิน   หนา้ท่ี เร่ืองเตน้ท ์
3.อาจารยโ์ศรญา  พิษเศษ     หนา้ท่ี  เร่ืองเสียงและแผน่พบั 
4.รองมนพทัธ์  เผา่ภูธร  หนา้ท่ี  ดูแลหอ้งประชุมชั้น ๓ 
5.อาจารยส์มญัญา บุตรศรี  หนา้ท่ี ดูแลหอ้งประชุมชั้น ๓ 
6.อาจารยบุ์ศราคมั อรุณรัตน์ หนา้ท่ี ดูแลหอ้งประชุมชั้น ๓ 
7.อาจารยภ์าสินี  ค านุ    หนา้ท่ี ดูแลหอ้งประชุมชั้น ๓ 
8.อาจารยภิ์รมย ์  กล่ินสุคนธ์ หนา้ท่ี ดูแลบริเวรดา้นหลงั 
9.อาจารยข์วญัชาย ปัญญาศิริ หนา้ท่ี ดูแลเร่ืองท่ีจอดรถ 
 5.  เร่ือง  ระเบียบการเบิกเงิน 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงระเบียบการเบิกเงินรวมถึงสถานะทางการเงิน
ของทางวทิยาลยัและไดบ้อกกบัคณะครู-อาจารยใ์หช่้วยกนัลดรายจ่ายและไดบ้อกวา่ของใชต่้างๆในวิทยาลยั
สามารถน ามายมืใชไ้ดใ้นกรณีท่ีตอ้งจดังานต่างๆ 
 6.ปรับปรุงมินิมาร์ท 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองปรับปรุงเร่ืองความสะอาดและนิมาร์ทจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้รียบร้อยกวา่เดิมและดูและเร่ืองความสะอาดใหม้ากกวา่น้ี 
 7.เร่ือง ท าสถิติขอ้มูลนกัศึกษา 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึง หนา้ท่ีความรับผิดชอบเร่ืองการท าสถิติขอ้มูล
ของนกัศึกษาโดยมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบคืออาจารยป์องพรรค ดว้งนุ่ม 
 8.เร่ือง รูปบุคลากร 

นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงรูปครู-อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีและไดม้อบหมาย
ใหแ้ผนกคอมพิวเตอร์น ารูปอาจารยใ์ส่ชุดครุยไปอดัและน ามาแจกใหก้บัอาจารยทุ์กท่านเพื่อ 

- ท าแฟ้มสะสมผลงาของตวัเอง 
- ท ารูปผูดู้แลรับผดิชอบเพื่อน าไปติดท่ีหนา้ห้องท่ีตวัเองรับผดิชอบอยู ่
- ท าแฟ้มสะสมผลงานของแผนก 
9.เร่ือง เอกสารประกนัคุณภาพ 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองเอกสารการประกนัคุณภาพทั้งภายนอก

และภายในโดยให้แต่ละแผนกท าเอกสารประกนัคุณภาพแผนกของตวัเองและน ามาจดัเก็บไวท่ี้ตึกช่ืนชม 1 
หอ้งประชุมชั้น 3 

10.เร่ือง ค่าน ้า-ค่าไฟของวทิยาลยั 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึง  ค่าน ้ า-ค่าไฟในแต่ละเดือนว่าเพิ่มข้ึนจึงมี

นโยบายใหอ้าจารยแ์ละบุคคลากรช่วยกนัประหยดัน ้า-ไฟเพื่อลดรายจ่ายในส่วนน้ี 
11.เร่ือง จดัหอ้ง one stop service 



นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองการจดัห้อง one stop service เพื่อให้
นกัศึกษาไดมี้ท่ีร้องเรียนปัญหาเพื่อปรึกษาและลดปัญหายาเสพติด 

12.เร่ือง ยาเสพติด 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึง นโยบายให้ช่วยกนัป้องกนัและดูแลนกัศึกษา

ใหท้ัว่ถึงมีการเดินรณรงคต่์อตา้ยาเสพติดเพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงโทษและภยัของยาเสพติด 
13.เร่ือง เอกสาร MOU 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึง การท าป้ายนิเทศและการติดตั้งป้ายในแต่ละ

พื้นท่ีของวทิยาลยัและใหร้องมนพทัธ์ เผา่ภูธร แนะน าและประชาสัมพนัธ์ 
14.เร่ือง ของฝาก สนช. 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึง เร่ืองของฝากท่ีจะมอบให้กบัทาง สนช. และ

มอบหมายใหร้องมนพทัธ์ เผา่ภูธร เป็นผูรั้บผดิชอบดูแล โดยรายละเอียดของฝากมีดงัน้ี 
- กระเป๋าผา้สกีนตราของวทิยาลยัและเอลเว ่
- น ้าขา้วโพด 
- เอกสารแผน่พบั 
15.เร่ือง หวัหนา้แผนกส่งตวัแทนมาประชุมกบั ผอ. วนัพุธท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงวา่ให้หัวหนา้แผนกส่งตวัแทนมาประชุมกบั 

ผอ. เพื่อรับงาจาก ผอ. 
16.เร่ือง ท าป้ายไวนิลทุกแผนก 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองท าป้ายไวนิลให้ทุกแผนกจดัท าป้ายไวนิล

เพื่อเป็นการแนะน าแผนกของตวัเองและเพื่อใหบุ้คคลท่ีมาเยีย่มวิทลยัไดช้มแผนกต่างๆ 
17.เร่ือง ท าเอกสารขอ้สอบใหท้วภิาคีและตดัเกรดนกัศึกษาทวภิาคี 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองการท าเอกสารขอ้สอบให้ทวิภาคีและตดั

เกรดนกัศึกษาทวิภาคีว่าให้อาจารยทุ์กท่านภายในวิทยาลยัไดช่้วยฝ่ายทวิภาคีเร่ืองการตดัเกรดนกัศึกษาใน
ระบบทวภิาคีรวมไปถึงการออกขอ้สอบและคู่มือและใบงานเพื่อนกัศึกษาทวภิาคีไดศึ้กษาเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 

18.เร่ือง ปฎิทินการศึกษา 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองปฎิทินการศึกษาโดยให้แต่ละแผนกได้

จดัท าปฎิทินแผนกเพื่อใหเ้ป็นแบบแผนในการท างานของแต่ละภาคเรียน 
19.เร่ือง ๑๒ สิงหาคม(วนัแม่) 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองกิจกรรมวนัแม่โดยให้แผนกการโรงแรม

รับผิดชอบเร่ืองซุ้มอาหารฟรีส าหรับบุคคลท่ีเป็นแม่โดยให้อาจารยภ์ทัรชนก ดว้งนุ่ม รับผิดชอบซุ้มอาหาร
ทั้งหมดภายในงาน 

 



ระเบียบวาระที ่๒  เร่ืองสืบเน่ือง 
 1.เร่ือง ขอ้สอบกลางภาค 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองขอ้สอบกลางภาคโยใหอ้าจารยทุ์กท่านส่ง
ขอ้สอบพร้อมเฉลยใหก้บั ผอ. พร้อมพงษ ์  ช่ืนชม โดยขอ้สอบกลางภาคจะตอ้งมีปรนยัจ าวนทั้งหมด ๕๐ ขอ้
และอตันยัจ านนวน ๒ ขอ้ โดยขอ้สอบทั้งหมดจะมีคะแนน ๖๐ คะแนน 
 2.เร่ือง บอร์ด 
 นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองบอร์ดแผนภูมิผูบ้ริหารโดยให้แผนก
คอมพิวเตอร์รับผดิชอบดงัน้ี 

- ให้ถ่ายรูปอาจารยใ์ส่ชุดครุยเพื่อน ามาติดบอร์ดตามนโยบายฝ่ายแผนงานของรองเปรมปรี
มนตแ์กว้ 

3.เร่ือง อาจารยใ์ส่ชุดครุยถ่ายรูป 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองขอความร่วมมืออาจารยใ์หใ้ส่ชุดครุยในวนัไหวค้รู
และใหแ้ผนกคอมพิวเตอร์ขออนุญาติอาจารยแ์ต่ละท่านเพื่อถ่ายรูปน าไปติดบนแผนภูมิผูบ้ริหาร 
 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอพจิารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
 1.  เร่ือง ทะเบียนนกัศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
     นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเล่มทะเบียนนกัศึกษาโดยมอบใหอ้าจารย์
โสรยา พิษเศษ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบ 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 



ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวสมญัญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนตแ์กว้) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม                                               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
 
  นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม 
          วทิยาลยัเทคโนโลยีช่ื่นชม ไทย – เยอรมนั สระบุรี 
                  .............../................../........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
รายงานการประชุม 

คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 
วนัพฤหัสบดีที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม   ประธาน 
2.นางจินาภา  แกว้สุกใส           รองประธาน 
3.นางสาวมนพทัธ์ เผา่ภูธร   กรรมการ    
4.นางเปรมปรี  มนตแ์กว้  กรรมการ 
5.นายภิรมย ์  กล่ินสุคนธ์  กรรมการ 
6.นายขวญัชาย  ปัญญาศิริ  กรรมการ 
7.นางองัคริ์สา  ทศพฒัน์บุญศิริ  กรรมการ 
9.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
10.นายศานิต  ดิษลกัษณ์  กรรมการ 
11.นายมงคล  ช่ืนชม   กรรมการ 
12.นายประหยดั             หาญดี   กรรมการ 
13.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ 
14.นางสาวณฐัมนตรั์ตน์  แยม้รุ่ง   กรรมการ 
15.วา่ท่ี ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
16.นายภทัราวธุ  มนตแ์กว้  กรรมการ 
17.นายอภิชาติ  สังสมศกัด์ิ  กรรมการ 
18.นายปองพรรค ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
19.นางภทัรชนก  ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
20.นางสาวบุศราคมั อรุณรัตน์  กรรมการ 
21.นางสาวภาสินี ค านุ   กรรมการ 
22.นางสาวสมญัญา บุตรศรี   กรรมการ 
23.นายวรียทุธ  บุญประกอบ  กรรมการ 



24.นายธีรพงษ ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
25.นางสาวอยัณฎัฐ์ ชยัเสนา   กรรมการ 
26.นางสาวโศรญา พิษเศษ   กรรมการ 
27.นางชยักิจ  งามจนัทร์ผิว  กรรมการ 
28.นายกนกพล  สังขเวก   กรรมการ 
29.นายกฤษฎา  แสงงาม   กรรมการ 
30.นายมนสัพงษ ์ ช่ืนชม   กรรมการ 
31.นางสาวศิริพร พาซ่อนกล่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ ประธานในท่ีประชุมแจง้เร่ืองต่างๆ ใหท้ราบ ดงัน้ี 

1. เร่ือง จดัเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเทอม 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เพื่อท่ีจะใหค้ณะครูอาจารยเ์ตรียมสถานท่ีและหอพกันกัศึกษาใหพ้ร้อมส าหรับรองรับนกัศึกษาในภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๖๐ 

2. เร่ือง การรับนกัศึกษา 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจ้งให้ทราบถึงการรับนักศึกษาโดยท่ีนักศึกษาจะต้องมี

เอกสารครบถว้นส าหรับการสมคัรเรียน 
3. เร่ือง วนัเปิดภาคเรียน 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงวนัเปิดภาคเรียนเพื่อท่ีให้นกัศึกษาจากบุรีรัมย์

ไดเ้ตรียมความพร้อมและเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาอยูห่อพกักบัทางวทิยาลยั 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่มี 
 
 



ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอพจิารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
 1.  เร่ือง การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
     นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และ
กฎระเบียบการอยูว่ทิยาลยัเพื่อท่ีจะใหน้กัศึกษาสามารถท่ีจะปรับตวัอยูร่่วมกนัไดแ้ละเร่ืองการแต่งกาย
นกัศึกษาทางวทิยาลยัไดมี้นโยบายใหน้กัศึกษา ปวช๑-๓ มารับเคร่ืองแต่งกายฟรีจ านวน ๑ ชุด 
 2.  เร่ือง จดัท าแผนปฎิบติังานปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองจดัท าแผนปฎิบติังานปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วา่ใหอ้าจารยทุ์กท่านจดัท าแผนการสอนของเทอมท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และส่งใหก้บัฝ่ายวชิาการคือรอง
ขวญัชาย ปัญญาศิริ 
 3.เร่ือง ตารางเรียน การศึกษา ๒๕๖๐ 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองตารางเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ การศึกษา 
๒๕๖๐ โดยอาจารยจ์ะไดต้ารางสอนจากฝ่ายวชิาการเพื่อน ามาท าการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษา 
 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวสมญัญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนตแ์กว้) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม                                               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
 
  นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม 
          วทิยาลยัเทคโนโลยีช่ื่นชม ไทย – เยอรมนั สระบุรี 
                  .............../................../........... 

 



 
รายงานการประชุม 

คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 
วนัพฤหัสบดีที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม   ประธาน 
2.นางจินาภา  แกว้สุกใส           รองประธาน 
3.นางสาวมนพทัธ์ เผา่ภูธร   กรรมการ    
4.นางเปรมปรี  มนตแ์กว้  กรรมการ 
5.นายภิรมย ์  กล่ินสุคนธ์  กรรมการ 
6.นายขวญัชาย  ปัญญาศิริ  กรรมการ 
7.นางองัคริ์สา  ทศพฒัน์บุญศิริ  กรรมการ 
9.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
10.นายศานิต  ดิษลกัษณ์  กรรมการ 
11.นายมงคล  ช่ืนชม   กรรมการ 
12.นายประหยดั             หาญดี   กรรมการ 
13.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ 
14.นางสาวณฐัมนตรั์ตน์  แยม้รุ่ง   กรรมการ 
15.วา่ท่ี ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
16.นายภทัราวธุ  มนตแ์กว้  กรรมการ 
17.นายอภิชาติ  สังสมศกัด์ิ  กรรมการ 
18.นายปองพรรค ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
19.นางภทัรชนก  ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
20.นางสาวบุศราคมั อรุณรัตน์  กรรมการ 
21.นางสาวภาสินี ค านุ   กรรมการ 
22.นางสาวสมญัญา บุตรศรี   กรรมการ 
23.นายวรียทุธ  บุญประกอบ  กรรมการ 



24.นายธีรพงษ ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
25.นางสาวอยัณฎัฐ์ ชยัเสนา   กรรมการ 
26.นางสาวโศรญา พิษเศษ   กรรมการ 
27.นางชยักิจ  งามจนัทร์ผิว  กรรมการ 
28.นายกนกพล  สังขเวก   กรรมการ 
29.นายกฤษฎา  แสงงาม   กรรมการ 
30.นายมนสัพงษ ์ ช่ืนชม   กรรมการ 
31.นางสาวศิริพร พาซ่อนกล่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ ประธานในท่ีประชุมแจง้เร่ืองต่างๆ ใหท้ราบ ดงัน้ี 

1. เร่ือง ปรับปรุงทศันียภาพของวทิยาลยัก่อนเปิดเทอม 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองการปรับปรุงทศันียภาพของวิทยาลยัก่อน

เปิดเทอมโดยมอบหมายงานใหอ้าจารยแ์ต่ละแผนกปรับปรุงแผนกของตนเองเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับการเรียน
การสอน 

2. เร่ือง การรับนกัศึกษา 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจ้งให้ทราบถึงการรับนักศึกษาโดยท่ีนักศึกษาจะต้องมี

เอกสารครบถว้นส าหรับการสมคัรเรียน 
3. เร่ือง วนัเปิดภาคเรียน 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงวนัเปิดภาคเรียนเพื่อท่ีให้นกัศึกษาจากบุรีรัมย์

ไดเ้ตรียมความพร้อมและเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาอยูห่อพกักบัทางวทิยาลยั 
4. เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงการรับอาจารยใ์หม่ในแผนกท่ีขาดแคลนและ

จะมีอาจารยม์าใหม่จ  านวน ๓ ท่าน 
- อาจารยบุ์ศราคมั อรุณรัตน์ แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- อาจารยภ์ทัรชนก ดว้งนุ่ม  แผนก การโรงแรม 



- อาจารยป์องพรรค ดว้งนุ่ม ภาควชิาสามญั  
 

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอพจิารณา 
 1.เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
      นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองการรับอาจารยใ์หม่โดยพิจารณารับ
อาจารยท์ั้ง ๓ ท่าน คือ 

- อาจารยบุ์ศราคมั อรุณรัตน์ แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- อาจารยภ์ทัรชนก ดว้งนุ่ม  แผนก การโรงแรม 
- อาจารยป์องพรรค ดว้งนุ่ม             ภาควชิาสามญั  

 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
 1.  เร่ือง การเตรียมความพร้อมแต่ละแผนก 
     นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองการเตรียมความพร้อมแต่ละแผนก 
โดยใหแ้ต่ละแผนกเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนใหพ้ร้อมเพื่อท่ีจะรองรับนกัศึกษาในวนัเปิดภาคเรียน 
  
เลกิประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวสมญัญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนตแ์กว้) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม                                               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
 
  นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม 
          วทิยาลยัเทคโนโลยีช่ื่นชม ไทย – เยอรมนั สระบุรี 
                  .............../................../........... 



 
รายงานการประชุม 

คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 
วนัพฤหัสบดีที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม   ประธาน 
2.นางจินาภา  แกว้สุกใส           รองประธาน 
3.นางสาวมนพทัธ์ เผา่ภูธร   กรรมการ    
4.นางเปรมปรี  มนตแ์กว้  กรรมการ 
5.นายภิรมย ์  กล่ินสุคนธ์  กรรมการ 
6.นายขวญัชาย  ปัญญาศิริ  กรรมการ 
7.นางองัคริ์สา  ทศพฒัน์บุญศิริ  กรรมการ 
9.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
10.นายศานิต  ดิษลกัษณ์  กรรมการ 
11.นายมงคล  ช่ืนชม   กรรมการ 
12.นายประหยดั             หาญดี   กรรมการ 
13.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ 
14.นางสาวณฐัมนตรั์ตน์  แยม้รุ่ง   กรรมการ 
15.วา่ท่ี ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
16.นายภทัราวธุ  มนตแ์กว้  กรรมการ 
17.นายอภิชาติ  สังสมศกัด์ิ  กรรมการ 
18.นายปองพรรค ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
19.นางภทัรชนก  ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
20.นางสาวบุศราคมั อรุณรัตน์  กรรมการ 
21.นางสาวภาสินี ค านุ   กรรมการ 
22.นางสาวสมญัญา บุตรศรี   กรรมการ 
23.นายวรียทุธ  บุญประกอบ  กรรมการ 



24.นายธีรพงษ ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
25.นางสาวอยัณฎัฐ์ ชยัเสนา   กรรมการ 
26.นางสาวโศรญา พิษเศษ   กรรมการ 
27.นางชยักิจ  งามจนัทร์ผิว  กรรมการ 
28.นายกนกพล  สังขเวก   กรรมการ 
29.นายกฤษฎา  แสงงาม   กรรมการ 
30.นายมนสัพงษ ์ ช่ืนชม   กรรมการ 
31.นางสาวศิริพร พาซ่อนกล่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ ประธานในท่ีประชุมแจง้เร่ืองต่างๆ ใหท้ราบ ดงัน้ี 

1. เร่ือง แขกท่ีจะมาเยีย่มวทิยาลยัจ านวนทั้งหมด ๓๐ ท่าน 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองการเตรียมสถานท่ีใหพ้ร้อมเพื่อท่ีจะ

รองรับแขกท่ีจะมาจ านวนทั้งหมด ๓๐ คน โดยใหอ้าจารยแ์ต่ละแผนกเตรียมฐานสมรรถนะและหอ้งเรียนให้
พร้อมเพื่อรองรับแขกท่ีจะมาเยีย่มชมภายในวทิยาลยั 

2.  เร่ือง ประกนัคุณภาพภายนอกและภายใน 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงการประกนัคุณภาพภายนอกและภายในโดย

ให้แต่ละแผนกประกนัคุณภาพภายในและน ามาจดัเตรียมไว ้ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก ช่ืนชม ๑ เพื่อให้เป็น
ระบบ 

3.  เร่ือง หอ้งประชุมชั้น ๓ 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้แผนกคอมพิวเตอร์ท าความสะอาดและเตรียมความพร้อม

หอ้งประชุมชั้น ๓ เพื่อรองรับแขกท่ีจะมาเยีย่มชมภายในวทิยาลยั 
4. เร่ือง วนัแม่ 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้ทราบถึงโดยให้อาจารยภ์ทัรชนก ดว้งนุ่ม กบัอาจารย์

แผนกการโรงแรมให้จดัอาหารและเตรียมสถานท่ีโรงยิมโดยให้นกัศึกษาแผนกการโรงแรมแต่งกายดว้ยชุด
ไทยขายอาหารท่ีโรงยมิ 



5. เร่ือง แผนภูมิตึก ๙ และบอร์ดขา้งตึกช่ืนชม ๑ 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงการจดัท าบอร์ดโดยให้แผนกคอมพิวเตอร์เป็น

ผูรั้บผดิชอบตึก ๙ มหามงคล เป็นบอร์ดแผนภูมิผูบ้ริหารและขา้งตึกช่ืนชม ๑ เป็นบอร์ดแผนผงับุคคลากร 
  

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ืองสืบเน่ือง 
1. เร่ือง แผนภูมิตึก ๙ และบอร์ดขา้งตึกช่ืนชม ๑ 
นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงการจดัท าบอร์ดโดยให้แผนกคอมพิวเตอร์เป็น

ผูรั้บผดิชอบตึก ๙ มหามงคล เป็นบอร์ดแผนภูมิผูบ้ริหารและขา้งตึกช่ืนชม ๑ เป็นบอร์ดแผนผงับุคคลากร 
 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

1. เร่ือง ขออุญาติอาจารยใ์ห่ใส่ชุดครุยถ่ายรูป 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้แผนกคอมพิวเตอร์ออกใบบนัทึกขอ้ความเพื่อขอ

อนุญาติอาจารยแ์ต่ละท่านใส่ชุดครุยและถ่ายรูปเพื่อท าแผนผูบ้ริหารและแผนผงับุคคลากร 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอพจิารณา 

1. เร่ือง ขออุญาติอาจารยใ์ห่ใส่ชุดครุยถ่ายรูป 
นางพร้อมพงษ์   ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ให้แผนกคอมพิวเตอร์ออกใบบนัทึกข้อความเพื่อขอ

อนุญาติอาจารยแ์ต่ละท่านใส่ชุดครุยและถ่ายรูปเพื่อท าแผนผูบ้ริหารและแผนผงับุคคลากร 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
 1.  เร่ือง ชุดช็อบอาจารย ์
     นางพร้อมพงษ ์  ช่ืนชม  ผูอ้  านวยการ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ือง ชุดช็อบอาจารย ์โดยมีอาจารยส์นอง ภู่
เพชร เป็นผูดู้แลรับผดิชอบ 
  
เลกิประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 



ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวสมญัญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนตแ์กว้) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม                                               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
 
  นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม 
          วทิยาลยัเทคโนโลยีช่ื่นชม ไทย – เยอรมนั สระบุรี 
                  .............../................../........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุม 

คร้ังที ่๑/ ๒๕๖๐ 
วนัพฤหัสบดีที ่๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม   ประธาน 
2.นางจินาภา  แกว้สุกใส           รองประธาน 
3.นางสาวมนพทัธ์ เผา่ภูธร   กรรมการ    
4.นางเปรมปรี  มนตแ์กว้  กรรมการ 
6.นายขวญัชาย  ปัญญาศิริ  กรรมการ 
7.นางองัคริ์สา  ทศพฒัน์บุญศิริ  กรรมการ 
8.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
9.นายศานิต  ดิษลกัษณ์  กรรมการ 
10.นายมงคล  ช่ืนชม   กรรมการ 
11.นายประหยดั             หาญดี   กรรมการ 
12.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ 
13.นางสาวณฐัมนตรั์ตน์  แยม้รุ่ง   กรรมการ 
14.วา่ท่ี ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
15.นายภทัราวธุ  มนตแ์กว้  กรรมการ 
16.นายอภิชาติ  สังสมศกัด์ิ  กรรมการ 
17.นายปองพรรค ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
18.นางภทัรชนก  ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
19.นางสาวบุศราคมั อรุณรัตน์  กรรมการ 
20.นางสาวภาสินี ค านุ   กรรมการ 
21.นางสาวสมญัญา บุตรศรี   กรรมการ 
22.นายธีรพงษ ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
23.นางสาวโศรญา พิษเศษ   กรรมการ 



24.นางชยักิจ  งามจนัทร์ผิว  กรรมการ 
25.นายกนกพล  สังขเวก   กรรมการ 
26.นายกฤษฎา  แสงงาม   กรรมการ 
27.นายภิรมย ์    กล่ินสุคนธ์    กรรมการ 
28.นายมนสัพงศ ์  ช่ืนชม      กรรมการ 
29.นายอาทิตย ์  สิตตะวบุิล     กรรมการ 
30.นางสาวศิริพร พาซ่อนกล่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายวรียทุธ  บุญประกอบ  กรรมการ  เหตุผลท่ีไม่มาเพราะ ลา 
2.นางสาวอยัณฎัฐ ์ชยัเสนา        กรรมการ เหตุผลท่ีไม่มาเพราะ ออกสอนทวภิาคี 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ประธานในท่ีประชุมแจง้เร่ืองต่างๆ ใหท้ราบ ดงัน้ี 
             1. เร่ือง คณะ สนช. มาเยีย่มท่ีวทิยาลยั   

นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ไดช้ี้แจงเร่ืองคณะ สนช. มาเยีย่มท่ีวทิยาลยัในวนัจนัทร์ท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จ านวน ๑๒ คน   

2. เร่ือง การเตรียมงานเพื่อรองรับคณะลูกศิษยข์อง ดร.มนูญ ช่ืนชม เพื่อมาเยีย่มชมวทิยาลยั 
           นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ไดแ้จง้ให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของฐานสมรรถนะของ
ทุกแผนกและส่ือการเรียนออนไลน์ให้มีความพร้อมเพื่อให้ทางคณะลูกศิษยข์อง ดร.มนูญ ช่ืนชม ไดม้าศึกษาดู
งานและเยีย่มชมบริเวณต่างๆภายในวทิยาลยั 
            3. เร่ือง การเตรียมการเพื่อรองรับส่ือโทรทศัน์ช่อง๙ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ด้รับใบอนุญาติ ได้แจง้ให้คณะครู-อาจารยจ์ดัเตรียมสถานท่ีและส่ือการสอน
รวมถึงสถานท่ีในวิทยาลยัให้เรียบร้อยเพื่อรองรับการมาถ่ายท าของส่ือโทรทศัน์ช่อง๙ 

4.  เร่ือง เคร่ืองมือ Odb 
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึง เคร่ืองมือ Odb ไดอ้ธิบายขอ้มูลต่างๆใหค้ณะ

ครูไดรั้บทราบ 
 
 



 5.  เร่ือง  อาหารกลางวนัท่ีใชรั้บรองคณะ สนช. 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงการเตรียมการจดัอาหารเพื่อรองรับคณะ สนช. 
โดยมีรายละเอียดคือใหจ้ดัในรูปแบบของบุฟเฟ่ 
 6.แนะแนว เพื่อรับนกัศึกษามาศึกษาต่อในเทอม๒ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงให้คณะครู-อาจารยเ์ตรียมความพร้อมการแนะ
แนวเพื่อท่ีจะรับนกัศึกษามาศึกษาต่อในวทิยาลยั 
 7.เร่ือง Online Leaning 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึงห้องเรียน Online Leaning ให้มีความพร้อม
ก่อนวนัท่ี สนช. จะเขา้มาเยีย่มชม วทิยาลยั 
 8.เร่ือง  นกัเรียนแลกเปล่ียนไทย-กมัพูชา 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองนกัเรียนแลกเปล่ียนไทย-กมัพูชา ให้คณะ
ครู-อาจารย ์จดัหานกัศึกษาเพื่อท่ีจะไปท าการศึกษาเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียน  

9.เร่ือง คู่มือฐานสมรรถนะแบบเป็นภาษาองักฤษ 
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึง เร่ืองการจดัท าคู่มือฐานสมรรถนะโดยให้เป็น

ในรูปแบบของภาษาองักฤษ 
10.เร่ือง การไปพกัผอ่นของขณะครู-อาจารย ์
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึง การไปพกัผ่อนของคณะครู-อาจารยท่ี์ทะเล

โดยมีก าหนดการคือจะออกเดินทางไปในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
11.เร่ือง นกัเรียนและคณะครูชั้น ม.๓ จากโรงเรียนต่างๆมาเยีย่มชมวทิยาลยั  
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงวา่ในวนัพุธท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะมีนกัเรียน

และคณะครูชั้น ม.๓ จากโรงเรียนต่างๆมาเยีย่มชมวทิยาลยัจ านวน ๑๐๐ คน ใหจ้ดัเตรียมอาหารเพื่อรองรับ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ืองสืบเน่ือง 
 1. เร่ือง คณะ สนช. มาเยีย่มท่ีวทิยาลยั   

นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ไดช้ี้แจงเร่ืองคณะ สนช. มาเยีย่มท่ีวทิยาลยัในวนัจนัทร์ท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จ านวน ๑๒ คน  

2.เร่ือง Online Leaning 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึงห้องเรียน Online Leaning ให้มีความพร้อม
ก่อนวนัท่ี สนช. จะเขา้มาเยีย่มชม วทิยาลยั 
 3.เร่ือง  นกัเรียนแลกเปล่ียนไทย-กมัพูชา 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองนกัเรียนแลกเปล่ียนไทย-กมัพูชา ให้คณะ
ครู-อาจารย ์จดัหานกัศึกษาเพื่อท่ีจะไปท าการศึกษาเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียน 



ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอพจิารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
  
เลกิประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวสมญัญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนตแ์กว้) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม                                               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
 
  นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม 
          วทิยาลยัเทคโนโลยีช่ื่นชม ไทย – เยอรมนั สระบุรี 
                  .............../................../........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุม 
คร้ังที ่๑/ ๒๕๖๐ 

วนัพุธที ่๒๐ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ดร.มนูญ  ช่ืนชม   ประธาน 
2.นางสาวมนพทัธ์ เผา่ภูธร   กรรมการ    
3.นางเปรมปรี  มนตแ์กว้  กรรมการ 
4.นายขวญัชาย  ปัญญาศิริ  กรรมการ 
5.นางองัคริ์สา  ทศพฒัน์บุญศิริ  กรรมการ 
6.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
7.นายศานิต  ดิษลกัษณ์  กรรมการ 
8.นายมงคล  ช่ืนชม   กรรมการ 
9.นายประหยดั             หาญดี   กรรมการ 
10.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ 
11.นางสาวณฐัมนตรั์ตน์  แยม้รุ่ง   กรรมการ 
12.วา่ท่ี ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
13.นายภทัราวธุ  มนตแ์กว้  กรรมการ 
14.นายอภิชาติ  สังสมศกัด์ิ  กรรมการ 
15.นายปองพรรค ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
16.นางภทัรชนก  ดว้งนุ่ม   กรรมการ 
17.นางสาวบุศราคมั อรุณรัตน์  กรรมการ 
18.นางสาวภาสินี ค านุ   กรรมการ 
19.นางสาวสมญัญา บุตรศรี   กรรมการ 
20.นายธีรพงษ ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
21.นางสาวโศรญา พิษเศษ   กรรมการ 
22.นายภิรมย ์    กล่ินสุคนธ์    กรรมการ 
23.นายอาทิตย ์  สิตตะวบุิล     กรรมการ 



24.นายวรีะยทุธ  บุญประกอบ  กรรมการ 
25.นายอมรวฒัน์  เพียรศรีวชั  กรรมการ 
26.นายนิคม  บุญประกอบ  กรรมการ 
27.นางสาวอยัณฎัฐ์ ชยัเสนา   กรรมการ 
 
28.นางสาวศิริพร พาซ่อนกล่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายมนสัพงศ ์   ช่ืนชม      กรรมการ 
2.นางจินาภา  แกว้สุกใส           รองประธาน สาหตุเพราะ ช่วยท่าน ผอ.พร้อม

พงษ ์ช่ืนชม ท าอาหารตอ้งรับผูม้าเยีย่มชมวทิยาลยัจ านวน 50 ท่าน 
3.นายกฤษฎา  แสงงาม   กรรมการ 
4.นางชยักิจ  งามจนัทร์ผิว  กรรมการ 
5.นายกนกพล  สังขเวก   กรรมการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ประธานในท่ีประชุมแจง้เร่ืองต่างๆ ใหท้ราบ ดงัน้ี 
             1. เร่ือง K-tech  จะเขา้มาดูเคร่ืองมือการสอนและน ามาเพิ่มเติมใหว้นัท่ี ๒๖-๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐   

นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ไดช้ี้แจงเร่ือง K-tech  จะเขา้มาดูเคร่ืองมือการสอนและน ามา
เพิ่มเติมใหว้นัท่ี ๒๖-๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐  

2. เร่ือง พิธีเปิด ไทย – เกาหลี เซ็นเตอร์ วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
           นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ ไดแ้จง้ให้ทราบถึงวา่ท่านจะเขา้ร่วมพิธีเปิด ไทย – เกาหลี เซ็น
เตอร์ วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
            3. เร่ือง วทิยาลยัเทคนิคจากประเทศจีน(หลิวโจ,หนานหนิง)จะมีนกัศึกษาแลกเปล่ียน 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผู ้ได้รับใบอนุญาติ ได้แจ้งให้คณะครู-อาจารย์ทราบถึงเร่ืองจะมีนักศึกษา
แลกเปล่ียนจากเทคนิคท่ีประเทศจีน(หลิวโจ,หนานหนิง) 

4.  เร่ือง ขอความร่วมมือใหอ้าจารยใ์ชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์การสอนใหก้บันกัศึกษามากท่ีสุด 
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองของการขอความร่วมมือใหค้ณะครู-

อาจารยน์ าเคร่ืองมือ/ส่ือการสอนใหน้ าไปสอนนกัศึกษาใหม้ากท่ีสุดใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือมากท่ีสุด 



 
 5.  เร่ือง  วนัปิดเทอมของคณะครู-อาจารยร์ะหวา่งวนัท่ี ๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึงก าหนการวนัท างานของคณะครู-อาจารยโ์ดย
ระหวา่งวนัท่ี ๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้คณะครู-อาจารยห์ยุด และให้มาเร่ิมท างานตามปกติตั้งแต่วนัท่ี ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 
 6.เร่ือง การไปพกัผอ่นของคณะครู-อาจารยช่์วงวนัหยดุ(ทะลชะอ า) 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ด้รับใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึงก าหนดการไปการไปพกัผ่อนช่วงปิดเทอม
ของคณะครู-อาจารย ์(ทะลชะอ า) ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน ณ ทะเล(ชะอ า) 
 7.เร่ือง เปิดโรงเรียนบริบาลดูแลผูสู้งอายใุหค้ณะครู-อาจารยช่์วยกนัประชาสัมพนัธ์ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบเร่ืองขอความร่วมมือให้คณะครู-อาจารยช่์วยกนั
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองโรงเรียนบริบาลดูแลผูสู้งอายุ 
 8.เร่ือง  ใหค้ณะครู-อาจารยดู์แล/หา นกัศึกษาใหม้าศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัในเทอม ๒ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึงเร่ืองให้คณะครู-อาจารยดู์แล/หา นกัศึกษาให้
มาศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัในเทอม ๒  

9.เร่ือง ในภาคการศึกษาท่ี ๒ จะมีนกัศึกษาจากประเทศลาวมาศึกษาต่อท่ีวทิยาลยั 
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึง เร่ืองในภาคการศึกษาท่ี ๒ จะมีนกัศึกษาจาก

ประเทศลาวมาศึกษาต่อท่ีวทิยาลยั จ านวนทั้งส้ิน 2 คน แผนกไฟฟ้า 1 คน และ แผนกช่างยนต ์1 คน 
10.เร่ือง ในภาคการศึกษาท่ี ๒ จะเจา้หนา้ท่ีมา ๒ คน 
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ให้ทราบถึงว่าในภาคเรียนท่ี ๒ จะมีเจา้หน้าท่ีมา ๒ คน 

โดยจะจดัสรรไปช่วยเหลืองานแผนกต่างๆ 
11.เร่ือง ขอความร่วมมือครูแผนกคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานฝ่ายวชิาการ 
นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงเร่ือง ขอความร่วมมือครูแผนกคอมพิวเตอร์ไป

ช่วยงานฝ่ายวชิาการ จ านวน ๒ คน คือ อาจารยส์มญัญา บุตรศรี และ อาจารยบุ์ศราคมั อรุณรัตน์ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ืองสืบเน่ือง 
 1.เร่ือง การไปพกัผอ่นของขณะครู-อาจารย ์

นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึง การไปพกัผอ่นของคณะครู-อาจารยท่ี์ทะเล
โดยมีก าหนดการทั้งหมด 2 วนั 1 คืน 

6.เร่ือง แนะแนว เพื่อรับนกัศึกษามาศึกษาต่อในเทอม๒ 
 นายมนูญ  ช่ืนชม  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาติ แจง้ใหท้ราบถึงใหค้ณะครู-อาจารยเ์ตรียมความพร้อม

การแนะแนวเพื่อท่ีจะรับนกัศึกษามาศึกษาต่อในวทิยาลยั 
 



ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอพจิารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
  
เลกิประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวสมญัญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนตแ์กว้) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม                                               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
 
  นางพร้อมพงษ ์ ช่ืนชม 
          วทิยาลยัเทคโนโลยีช่ื่นชม ไทย – เยอรมนั สระบุรี 
                  .............../................../........... 

 


