
 
 
 
 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม  อาคาร ๑ ชื่นชม ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องห้อง one stop service 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่องอุปกรณ์ฝึกภายในวิทยาลัย 
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาตรี 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพ 
 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องธุรกิจการขายชาไข่มุก 
 วาระท่ี ๑.๗ เรื่องร้านกาแฟ 
 วาระท่ี ๑.๘ เรื่องมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงในการท างาน 
 วาระท่ี ๑.๙ เรื่องครูฟิลิปปินส์ 

วาระท่ี ๑.๑๐ เรื่องรวบรวม Software ของแต่ละแผนกให้ ท่าน ดร.มนูญ  ชื่นชม 
 วาระท่ี ๑.๑๑ เรื่องงานแนะแนวและการให้งานกับนักศึกษาทวิภาคี 
 วาระท่ี ๑.๑๒ เรื่องเปิดศูนย์ตามสถานที่ต่างๆ 
 วาระท่ี ๑.๑๔ เรื่องการสร้าง QR CODE การช าระเงินค่าเทอม 
 วาระท่ี ๑.๑๔ เรื่องการขันขันทักษะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 



 
 
 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๙๑๖  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู้ ณ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องทวิภาคี 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่องการประเมินอาจารย์  
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องซ้ือคอมพิวเตอร์จ านวน ๔๐ เครื่อง 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องสอนนักเรียนนักศึกษาท าธุรกิจ 

 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องท าศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 
 วาระท่ี ๑.๗ เรื่องเงินค่าตอบแทนนักศึกษาที่สนใจออกขายชาไข่มุก 
 วาระท่ี ๑.๘ เรื่องชุดฝึกรถไฟฟ้า 
 วาระท่ี ๑.๙ เรื่องการพนัน 

วาระท่ี ๑.๑๐ เรื่องการสอนศูนย์โคราช 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ 
วันพุธที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ห้อง ๙๑๓  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องตรวจและท ารายงานสรุปวัสดุ/อุปกรณ์ภายในแผนก 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่อง Big data 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องงานบุคลากร 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องกติกาครู 
 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องฐานข้อมูลเอกสารกิจการนักศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๗ เรื่องการเขียนใบเบิก 
 วาระท่ี ๑.๘ เรื่องสรุปยอดนักศึกษาของแต่ละแผนก 
 วาระท่ี ๑.๙ เรื่องครูดีเด่น 

วาระท่ี ๑.๑๐ เรื่องเสื้อเหลือง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที ่๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ห้อง ๙๑๓  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องการสมัครเรียนของนักศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่อง One stop service 
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องการเรียนการสอนจะต้องมีฐานสมรรถนะ 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องครูผู้สอนจะต้องสอนวิชาให้กับนักศึกษาเน้นวิชาเรียนที่อุตสาหกรรมต้องการ 
 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องลายเซ็นของหนังสือส่งตัวฝึกงานของนักศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๗ เรื่องการให้ความรู้กับนักศึกษาทวิภาคี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๙๑๕  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องการเขียนใบเบิก 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องตารางการท างาน/คู่มือบันทึกการท างานของครูและเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่องแผนกขายคูปองให้กับนักศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องงานบุคลากร 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องระบบแสกนนิ้วลงชื่อท างาน 
 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องวันเปิดเทอม 
 วาระท่ี ๑.๗ เรื่องอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 
 วาระท่ี ๑.๘ เรื่องอาจารย์อัตราใหม่ 
 วาระท่ี ๑.๙ เรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู้ทวิภาคีท่ีโบ๊เบ๊ 
 วาระท่ี ๑.๑๐ เรื่องนักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 
 วาระท่ี ๑.๑๑ เรื่องสอนนักศึกษาท าอาหารญี่ปุ่น 
 วาระท่ี ๑.๑๒ เรื่องเปิดเทอมจะต้องมีการบริหารงานที่ดี 
 วาระท่ี ๑.๑๓ เรื่องการขึ้นเงินเดือนของครูและเจ้าหน้าที่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 
 
 



 
 

 
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๙๑๕  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องส่งตารางรายบุคคลให้ผู้อ านวยการ 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องใบสมัคร 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่องสวัสดิการครู 
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องเวลาการเข้างาน 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องการสอนหนังสือให้กับนักเรียน 
 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องความสะอาดภายในแผนก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที ่๑ กรกฏาคา ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ชื่นชม ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
 วาระท่ี ๑.๓ เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของประเทศจีน 
 วาระท่ี ๑.๔ เรื่องระบบของเยอรมัน 
 วาระท่ี ๑.๕ เรื่องการเปลี่ยนรถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้า 
 วาระท่ี ๑.๖ เรื่องเปิดรับงานนอกเพ่ือสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน 
 วาระท่ี ๑.๗ เรื่องโฆษณาสินค้า Thai-German Shop 
 วาระท่ี ๑.๘ เรื่องการขายสินค้าพัดลมไอเย็น 
 วาระท่ี ๑.๙ เรื่องสื่อการสอน 
 วาระท่ี ๑.๑๐ เรื่องการออกแนะแนว 
 วาระท่ี ๑.๑๑ เรื่องตรวจสอบเวลาการมาท างาน และ วันลาของครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 วาระท่ี ๑.๑๒ เรื่องการเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาวิทยาลัย 
 วาระท่ี ๑.๑๓ เรื่องการโปร่งใสในการท างาน 
 วาระท่ี ๑.๑๔ เรื่องปิดเทอมจะพาอาจารย์ไปเที่ยวพักผ่อน 
 วาระท่ี ๑.๑๕ เรื่องอาจารย์มนัสพงศ์ ชื่นชม จะเข้ามาบริหารงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 วาระท่ี ๑.๑๖ เรื่องสามารถปรึกษางานกับท่ีปรึกษาวิทยาลัยได้เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 
 วาระท่ี ๑.๑๗ เรื่องจัดสถานที่ห้องน้ าให้สวยงาม 
 วาระท่ี ๑.๑๘ เรื่องท่ีดินวิทยาลัยสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 วาระท่ี ๑.๑๙ เรื่องครูต้องมีงานพิเศษนอกเหนือจากการสอน 
 วาระท่ี ๑.๒๐ เรื่องการเล่นคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 วาระท่ี ๑.๒๑ เรื่องลงนาม MOU วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 วาระท่ี ๑.๒๒ เรื่องนกพิราบ,ขยะ,ชั้นวางจานในโรงอาหาร 
 วาระท่ี ๑.๒๓ เรื่องการพัฒนาโรงอาหารให้เป็นศูนย์อาหาร 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง วาระสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อรับรองรายงาน ครั้งท่ีแล้ว   

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


