
ระเบียบวาระการประชุม(สามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัศุกร์ที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. 
ณ ห้อง ๙๑๗ อาคาร ๙ มหามลคล ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  เงินสนบัสนุนวทิยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  ท าทะเบียนและดูและรถทุกคนัในวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  จดัซุม้นิทรรศการมหกรรมอาหาร 
    -  ท  าแผน่พบั 
    -  ท  าน ้าขา้วโพด/ท าโลโก ้
    -  นกัศึกษาใส่ชุดไทย/ท าขนมบา้บ่ิน/ขนมครก ราคาอาหารทุกอยา่ง 10 บาท 
    -  โชวผ์ลงานนกัศึกษาแต่ละแผนก 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  จดัระเบียบภายในวทิยาลยั ตึก สนามหญา้ โรงยมิ บริเวณอ่ืนๆภายในวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๕ เร่ือง  ระเบียยบการเบิกเงิน 
 วาระท่ี ๑.๖ เร่ือง  ปรับปรุงมินิมาร์ท 

  วาระท่ี ๑.๗ เร่ือง ท าสถิติขอ้มูลนกัศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๘ เร่ือง รูปบุคลากร 
 วาระท่ี ๑.๙ เร่ือง เอกสารประกนัคุณภาพ 
 วาระท่ี ๑.๑๐ เร่ือง ค่าน ้า-ค่าไฟ ของวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๑๑ เร่ือง จดัหอ้ง one stop service 
 วาระท่ี ๑.๑๒ เร่ือง ยาเสพติด 
 วาระท่ี ๑.๑๓ เร่ือง เอกสาร MOU 
 วาระท่ี ๑.๑๔ เร่ืองของฝาก สนช. 
 วาระท่ี ๑.๑๕ เร่ืองหวัหนา้แผนกส่งตวัแทนมาประชุมกบั ผอ. วนัพุธท่ี12กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 วาระท่ี ๑.๑๖ เร่ือง ท าป้ายไวนิลทุกแผนก 
 วาระท่ี ๑.๑๗ เร่ือง ท าเอกสารขอ้สอบใหท้วภิาคีและตดัเกรดนกัศึกษาทวภิาคี 
              วาระท่ี ๑.๑๘ เร่ืองปฎิทินการศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๑๙ เร่ือง ๑๒ สิงหาคม (วนัแม่) 
 
 



ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี  ๒.๑ เร่ือง ขอ้สอบกลางภาค   
 วาระท่ี  ๒.๒ เร่ือง   บอร์ด 
 วาระท่ี  ๒.๓ เร่ือง  อาจารยใ์ส่ชุดครุยถ่ายรูป 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 

- 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
  - 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  ทะเบียนนกัศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
ระเบียบวาระการประชุม(วสิามัญ) 

คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 
วนัองัคารที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 

ณ ห้อง ๙๑๗ อาคาร ๙ มหามลคล ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  โปรแกรมบุคคลท่ีเขา้มาเยีย่มวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  ฐานสมรรถนะ 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  ความสะอาดของวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  จดัแต่งแผนกใหส้ะอาด 
 วาระท่ี ๑.๕ เร่ือง  จดัท าบอร์ด 
 วาระท่ี ๑.๖ เร่ือง  หนา้ท่ีครู 
 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี  ๒.๑ เร่ือง  ฐานสมรรถนะ 
 วาระท่ี  ๒.๒ เร่ือง  โปรแกรมบุคคลท่ีเขา้มาเยีย่มวทิยาลยั 
  
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 

- 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
  -  
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  รับสมคัรเด็กฝึกงานจากกมัพูชา 
 วาระท่ี  ๕.๒ เร่ือง  ป้ายตอ้นรับ 
   

 
 
 



 

วาระการประชุม(วสิามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัองัคารที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  จ  านวนนกัศึกษาและเลขบตัรประชาชน ๑๓ หลกั 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง พาสปอร์ตครูไปอเมริกา 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  การเรียนการสอนของเยอรมนั 
 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี  ๒.๑ เร่ือง  การเรียนการสอนของเยอรมนั 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
  -  
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
  - 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง   มุ่งเนน้การเรียนการสอนแบบปฎิบติั 
 วาระท่ี  ๕.๒ เร่ือง  อุปกรณ์การเรียนในสาขาช่างยนตมี์ความพร้อม 
 วาระท่ี  ๕.๓ เร่ือง  เร่ืองดูแลนกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(วสิามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัองัคารที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายส านกันโยบายและแผน/สมศ. 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 

วาระท่ี ๓.๑ เร่ือง  เคร่ืองแต่งกายของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 วาระท่ี  ๔.๑ เร่ือง แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 วาระท่ี  ๔.๒ เร่ือง แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายส านกันโยบายและแผน/สมศ. 

วาระท่ี  ๔.๓ เร่ือง แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
วาระท่ี  ๔.๔ เร่ือง แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  การแต่งตั้งเวรดูแลการรับสมคัรนกัศึกษาระหวา่งปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ปิดภาคเรียน 
 วาระท่ี  ๕.๒ เร่ือง  คู่มือนกัศึกษา 
 วาระท่ี  ๕.๓ เร่ือง  การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
 วาระท่ี  ๕.๔ เร่ือง  จดัท าแผนการปฏิบติังานปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 วาระท่ี  ๕.๕ เร่ือง  ตารางเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

วาระท่ี  ๕.๖ เรือง  การแกปั้ญหาสัญญา wriesless ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
วาระท่ี  ๕.๗ เร่ือง  การปฏิบติัหนา้ท่ีเวรของคณะครูช่วงปิดภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ย 

 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(วสิามัญ) 
คร้ังที ่๒ / ๒๕๖๐ 

วนัองัคารที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายส านกันโยบายและแผน 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี ๒.๑ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 วาระท่ี ๒.๒ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายส านกันโยบายและแผน/สมศ. 
 วาระท่ี ๒.๓ เร่ือง  แนวทางการปฏิบติังานฝ่ายแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 

 - 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
  - 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ   
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  คู่มือนกัศึกษา 
 วาระท่ี  ๕.๒ เร่ือง  การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
 วาระท่ี  ๕.๓ เร่ือง  จดัท าแผนการปฏิบติังานปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(สามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  จดัเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเทอม 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  การรับนกัศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  วนัเปิดภาคเรียน 
 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 - 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
 วาระท่ี  ๕.๒ เร่ือง  จดัท าแผนการปฏิบติังานปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 วาระท่ี  ๕.๓ เร่ือง  ตารางเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(สามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  ปรับปรุงทศันียภาพวทิยาลยัก่อนเปิดเทอม 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  การรับนกัศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  วนัเปิดภาคเรียน 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 วาระท่ี ๔.๑ เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  การเตรียมความพร้อมแต่ละแผนก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(วสิามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัองัคารที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  ปรับปรุงทศันียภาพวทิยาลยัก่อนเปิดเทอม 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  การรับนกัศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  วนัเปิดภาคเรียน 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี ๒.๑ เร่ือง  การรับนกัศึกษา 
 วาระท่ี ๒.๒ เร่ือง วนัท างานของครูใหม่ 
 วาระท่ี ๒.๓ เร่ือง ท่ีพกัครูใหม่ 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี ๓.๓ เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 วาระท่ี ๔.๑ เร่ือง การรับอาจารยใ์หม่ 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  ตารางสอนครูใหม่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(สามัญ) 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  แขกท่ีจะมาเยีย่มวทิยาลยัจ านวนทั้งหมด ๓๐ คน 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  ประกนัคุณภาพภายนอกและภายใน 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  ห้องประชุมชั้น๓ 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  วนัแม่ 
 วาระท่ี ๑.๕ เร่ือง  แผนภูมิตึก ๙ และบอร์ดขา้งตึกช่ืนชม ๑ 

ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี ๒.๑ เร่ือง  แผนภูมิตึก ๙ และบอร์ดขา้งตึกช่ืนชม ๑ 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี ๓.๑ เร่ือง  ขออนุญาติอาจารยใ์หใ้ส่ชุดครุยถ่ายรูป 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 วาระท่ี ๔.๑ เร่ือง  ขออนุญาติอาจารยใ์หใ้ส่ชุดครุยถ่ายรูป 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  ชุดช็อบอาจารย ์
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(วสิามัญ) 
คร้ังที ่๒ / ๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  ฐานสมรรถนะของแต่ละแผนก 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  ปฎิทินแผนก 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  สอบกลางภาค 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  เยีย่มบา้นนกัศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๕ เร่ือง  แนะแนวแผนก 
 วาระท่ี ๑.๖ เร่ือง  แฟ้มสะสมผลงานของอาจารยแ์ละแผนก 

ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี ๒.๑ เร่ือง ฐานสมรรถนะของแต่ละแผนก 
 วาระท่ี ๒.๒ เร่ือง สอบกลางภาค 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 - 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  สมุดเซ็นเยีย่ม 
 วาระท่ี  ๕.๒ เร่ือง  วาระการประชุม 
 
  

 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม(วสิามัญ) 
คร้ังที ่๒ / ๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ช่ืนชม ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง  ตารางสอนครูใหม่ 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง  แผนการเรียนการสอน 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  โครงการสอน 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  การเรียนการสอนเนน้ปฎิบติัมากกวา่ทฤษฎี 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
 - 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑ เร่ือง  ปรับทศันียภาพภายโรงเรียน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๙๑๗ อาคาร ๙ มหามลคล ช้ัน ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง คณะ สนช. มาเยีย่มท่ีวทิยาลยั   
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง การเตรียมงานเพื่อรองรับคณะลูกศิษยข์อง ดร.มนูญ ช่ืนชม เพื่อมาเยีย่มชมวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง การเตรียมการเพื่อรองรับส่ือโทรทศัน์ช่อง๙   
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  เคร่ืองมือ Odb 
 วาระท่ี ๑.๕ เร่ือง  อาหารกลางวนัท่ีใชรั้บรองคณะ สนช. 
 วาระท่ี ๑.๖ เร่ือง  แนะแนว เพื่อรับนกัศึกษามาศึกษาต่อในเทอม๒ 

  วาระท่ี ๑.๗ เร่ือง  Online Leaning  
 วาระท่ี ๑.๘ เร่ือง นกัเรียนแลกเปล่ียนไทย-กมัพูชา 
 วาระท่ี ๑.๙ เร่ือง คู่มือฐานสมรรถนะแบบเป็นภาษาองักฤษ 
 วาระท่ี ๑.๑๐ เร่ือง การไปพกัผอ่นของขณะครู-อาจารย ์
 วาระท่ี ๑.๑๑ เร่ือง นกัเรียนและคณะครูชั้น ม.๓ จากโรงเรียนต่างๆมาเยีย่มชมวทิยาลยั 
   
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี  ๒.๑ เร่ือง ของฝาก สนช. 
 วาระท่ี  ๒.๒ เร่ือง   ฐานสมรรถนะ 
  
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 

- 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
  - 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
  



   
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๐ 

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

 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เร่ือง K-tech  จะเขา้มาดูเคร่ืองมือการสอนและน ามาเพิ่มเติมใหว้นัท่ี ๒๖-๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐ 
 วาระท่ี ๑.๒ เร่ือง พิธีเปิด ไทย – เกาหลี เซ็นเตอร์ วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 วาระท่ี ๑.๓ เร่ือง  วทิยาลยัเทคนิคจากประเทศจีน(หลิวโจ,หนานหนิง)จะมีนกัศึกษาแลกเปล่ียน 
 วาระท่ี ๑.๔ เร่ือง  ขอความร่วมมือใหอ้าจารยใ์ชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์การสอนใหก้บันกัศึกษามากท่ีสุด 
 วาระท่ี ๑.๕ เร่ือง  วนัปิดเทอมของคณะครู-อาจารยร์ะหวา่งวนัท่ี ๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 วาระท่ี ๑.๖ เร่ือง  การไปพกัผอ่นของคณะครู-อาจารยช่์วงวนัหยดุ(ทะลชะอ า) 

  วาระท่ี ๑.๗ เร่ือง  เปิดโรงเรียนบริบาลดูแลผูสู้งอายใุหค้ณะครู-อาจารยช่์วยกนัประชาสัมพนัธ์ 
 วาระท่ี ๑.๘ เร่ือง ใหค้ณะครู-อาจารยดู์แล/หา นกัศึกษาใหม้าศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัในเทอม ๒ 
 วาระท่ี ๑.๙ เร่ือง  ในภาคการศึกษาท่ี ๒ จะมีนกัศึกษาจากประเทศลาวมาศึกษาต่อท่ีวทิยาลยั 
 วาระท่ี ๑.๑๐ เร่ือง ในภาคการศึกษาท่ี ๒ จะเจา้หนา้ท่ีมา ๒ คน 
 วาระท่ี ๑.๑๑ เร่ือง ขอความร่วมมือครูแผนกคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานฝ่ายวชิาการ   
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง วาระสืบเน่ืองจากคร้ังทีแ่ล้ว 
 วาระท่ี  ๒.๑ เร่ือง แนะแนว เพื่อรับนกัศึกษามาศึกษาต่อในเทอม๒ 
 วาระท่ี  ๒.๒ เร่ือง   การไปพกัผอ่นของขณะครู-อาจารย ์
  
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง เสนอเพ่ือรับรองรายงาน คร้ังทีแ่ล้ว 

- 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง เสนอพจิารณา 
  - 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 


