
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม  อาคาร ๑ ชื่นชม ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.ดร.มนูญ  ชื่นชม   ประธาน 
2.นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม   รองประธาน 
3.นางจินาภา  แก้วสุกใส           รองประธาน  
4.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  กรรมการ 
5.นายอาทิตย์   สิตตะวิบุล     กรรมการ 
6.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
7.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ   
8.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
9.นางอังค์ริสา  ทศพัฒน์บุญศิริ  กรรมการ 
10.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
11.นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว  กรรมการ 
12.นางสาวภาสิน ี ค านุ   กรรมการ   
13.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
14.นายอมรวัฒน์  เพียรศรีวัชรา  กรรมการ   
15.นางสาวอรนุช  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
16.นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
17.นายเอกชัย  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
18.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
19.นายชลอ   พิมพ์ทอง  กรรมการ 
20.นางสาวสุรีรัตน์ ตรงใจลาน  กรรมการ   
21.รต.ชัยวัฒน์  พอบาล   กรรมการ 
22.นายจักราวุฒิ  บูรณะกิต  กรรมการ  
23.นายศุภวิชญ์  เมืองรมย์  กรรมการ 



24.LORA P.TEJADA    กรรมการ 
25.MARA JOY C.AMBUGAWON   กรรมการ 
26.นายธันย์ปวร  วัชรบดินทร์  กรรมการ 
27.นายสีเมฆ  ไมประเสริฐ  กรรมการ 
28.นายภูวนัย  มารยามอ่อน  กรรมการ 
29.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 
30.นายรชต  ทองแตง   กรรมการ 
31.นายปริญญา  แออ่วม   กรรมการ 
32.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายชัยกิจ  จันทร์งามผลิ  กรรมการ  เดินทางไปต่างประเทศ 

2.นายวิชิต  พันธุ์ศักดิ์ศิริ  กรรมการ 
3.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์    กรรมการ  เหตุผล ออกแนะแนว 
4.นายประหยัด            หาญด ี   กรรมการ  เหตุผล ออกแนะแนว 
5.นายศานิต  ดิษลักษณ์  กรรมการ เหตุผล ออกบูธ 
6.นายเอกชัย  สายสมบูรณ์  กรรมการ 
7.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ เหตุผล ดูแลอาหารกลางวันของคณะครู 
8.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ เหตุผล ดูแลอาหารกลางวันของคณะครู 
9.นายเสาร์  ไชยวงศ ์  กรรมการ 
10.นางสาวภัทรสุดา เพ็งพิพาทย์  กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          1.เรื่องห้อง one stop service 
 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องห้อง one stop service โดยใน 1 วันนั้น แต่ละแผนกจะต้อง
ส่งครูมาประจ าที่ห้อง one stop service เพ่ืออ านวยความสะดวกกับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่จะโทรมาสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อ และมีหน้าที่รับใบสมัครของนักเรียนจะที่ใจเรียนกับทางวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขว่าหาก
นักเรียนนักคนใดมอบตัวก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จะได้รับส่วนลดค่าเทอม เทอมแรก ทันที่ 50%  
 2.เรื่องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 



 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความช านาญในหลายๆภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และทุกสาขาวิชาสามารถไปท างานที่ประเทศ
ญี่ปุ่นได้แต่ต้องสะดวกที่จะต้องช าระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
 3.เรื่องอุปกรณ์ฝึกภายในวิทยาลัย 

ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องอุปกรณ์ฝึกภายในวิทยาลัย โดยอุปกรณ์ฝึกในวิทยาลัยนั้น
จ าเป็นจะต้องน ามาสอนให้ความรู้กับนักศึกษาให้ได้มากท่ีสุด ถ้าอุปกรณ์ฝึกใดพังจะต้องซ่อมบ ารุง ไม่ทิ้งร้างให้อุปกรณ์
ฝึกนั้นๆอย่างไร้ประโยชน์ 

4.เรื่องเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาตรี 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันจะเปิดการเรียนการ

สอนระดับชั้นปริญญาตรี โดยวุฒิที่ส าเร็จการศึกษานั้นจะได้ ทล.บ จะเปิดแผนกไฟฟ้า ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การ
โรงแรม และการจัดการตามล าดับ 

5.เรื่องเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพ 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพ คณะครู-อาจารย์ จะต้องสอน

นักศึกษาให้ได้ความรู้และความช านาญอย่างแท้จริงเพ่ือให้น าความรู้ที่ได้นั้นไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคง
ในอนาคตต่อไป 

6.เรื่องธุรกิจการขายชาไข่มุก 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่อง วิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้

ระหว่างเรียนโดยมีการเปิดธุรกิจขายชาไข่มุก สิ่งที่พิเศษและน าเสนอ คือไข่มุก มรกต และในอนาคตจะมีการฝึกให้เด็ก
ขายเมนูท่ีเกี่ยวกับไกต่่อไป 

7.เรื่องร้านกาแฟ 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องร้านกาแฟ โดยร้านกาแฟจะต้องมีการค านวณอย่างและเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น วันนี้ขายไปก่ีแก้ว ราคายอดขายทั้งหมดกี่บาท ต้องท าร้านให้สะอาดดูดีมีมาตรฐาน จะต้อง
มีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

8.เรื่องมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงในการท างาน 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงในการท างาน เพ่ือให้เกิด

ความช านาญและจะได้น าไปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงชีพในอนาคตต่อไป 
9.เรื่องครูฟิลิปปินส์ 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องครูฟิลิปปินส์ โดยให้คณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝึก

ประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษจากครูฟิลิปปินส์ เพ่ือเป็นการฝึกพัฒนาตนเองในเรื่องของภาษาสืบต่อไป 
10.เรื่องรวบรวม Software ของแต่ละแผนกให้ ท่าน ดร.มนูญ  ชื่นชม 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องรวบรวม Software ของแต่ละแผนกให้ ท่าน ดร.มนูญ  ชื่นชม 

ท่านจะน า Software ของแต่ละแผนก เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวเพ่ือความก้าวหน้าของทางวิทยาลัยสืบต่อไป 
11.เรื่องงานแนะแนวและการให้งานกับนักศึกษาทวิภาคี 



ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องงานแนะแนวและการให้งานกับนักศึกษาทวิภาคี โดยอาจารย์
แต่ละแผนกต้องออกแนะแนวและในส่วนนักศึกษาทวิภาคีทางแผนกจะต้องส่งใบงานใบความรู้ให้กับนักศึกษาและมี
การประเมินนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

12.เรื่องเปิดศูนย์ตามสถานที่ต่างๆ 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องเปิดศูนย์ตามสถานที่ต่างๆ โดยทางวิทยาลัย จะเปิดศูนย์การ

เรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ตึกโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ อมตะนคร เป็นต้น  
13.เรื่องการสร้าง QR CODE การช าระเงินค่าเทอม 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการสร้าง QR CODE การช าระเงินค่าเทอม เพ่ือให้วิทยาลัย

ก้าวทันเทคโนโลยี จึงมีนโยบายให้นักศึกษาสามารถช าระเงินค่าเทอมได้ แบบออนไลน์ และ QR CODE ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วและก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน 

14.เรื่องการขันขันทักษะ 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการขันขันทักษะ โดยส่งให้นักศึกษาไปแข่งขัน จ านวน

พอประมาณ ทั้งนี้เพ่ือนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์จริงในการแข่งขันทักษะสืบต่อไป 
. 
 
 

 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
 



ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      ดร.มนญู   ชืน่ชม                                                                                                                                                                                                                                                             
วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

.............../................../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุม 
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 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.ดร.มนูญ  ชื่นชม   ประธาน 
2.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  รองประธาน 
3.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
4.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ   
5.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
6.นางอังค์ริสา  ทศพัฒน์บุญศิริ  กรรมการ 
7.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
8.นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว  กรรมการ 
9.นางสาวภาสิน ี  ค านุ   กรรมการ   
10.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
11.นายอมรวัฒน์  เพียรศรีวัชรา  กรรมการ   
12.นางสาวอรนุช  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
13.นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
14.นายเอกชัย  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
15.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
16.นายชลอ   พิมพ์ทอง  กรรมการ 
17.นางสาวสุรีรัตน์ ตรงใจลาน  กรรมการ   
18.นายจักราวุฒิ  บูรณะกิต  กรรมการ  
19.LORA P.TEJADA    กรรมการ 
20.MARA JOY C.AMBUGAWON   กรรมการ 
21.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ  
22.Niexuyuanran    กรรมการ 
23.นายธันย์ปวร  วัชรบดินทร์  กรรมการ 
24.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 
25.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 



  
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นางจินาภา  แก้วสุกใส           กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว  

2.นายอาทิตย์   สิตตะวิบุล     กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 
3.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์    กรรมการ  เหตุผล ออกแนะแนว 
4.นายประหยัด            หาญด ี   กรรมการ  เหตุผล ออกแนะแนว 
5.นายศานิต  ดิษลักษณ์  กรรมการ เหตุผล เหตุผล ออกแนะแนว 
6.นายเอกชัย  สายสมบูรณ์  กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 
7.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ เหตุผล เหตุผล ออกแนะแนว 
8.รต.ชัยวัฒน ์  พอบาล   กรรมการ เหตุผล เดินทางไปอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ 
9.นายสีเมฆ  ไมประเสริฐ  กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 
10.นายภูวนัย  มารยาทอ่อน  กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 
11.นางสาวภัทรสุดา เพ็งพิพาทย์  กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 
12.นายรชต  ทองแตง   กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 
13.นายปริญญา  แออ่วม   กรรมการ เหตุผล ออกแนะแนว 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          1.เรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู้ ณ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 
 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องเรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู้ ณ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์  
ทางวิทยาลัยได้เปอดศูนย์การเรียนรู้ที่รังสิต ณ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ โดยเปิดไว้ ๔ ห้อง โดยจัดท าเป็นศูนย์รับสมัครการท า
ไปงานต่อท่ีประเทศญี่ปุ่นด้วย แต้ผู้ที่สนใจจะต้องได้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ ๔ 
 2.เรื่องทวิภาค ี
 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องทวิภาคี โดยอาจารย์แต่ละแผนกจะต้องส่งใบงาน ใบความรู้
ให้กับนักเรียนนักศึกษา จะต้องคอยมอบความรู้ให้กับนักศึกษา จะต้องมีวิดิโอการสอนเพ่ือเป็นสื่อความรู้ให้กับ
นักศึกษา 
 3.เรื่องการประเมินอาจารย์ 
 ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการประเมินอาจารย์ โดยจะมีการประเมินจากนักเรียน
นักศึกษา หากอาจารย์ท่านใดไม่ผ่านการประเมินจะต้องพิจารณาตัวเอง 
 



 4.เรื่องซ้ือคอมพิวเตอร์จ านวน ๔๐ เครื่อง 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องซื้อคอมพิวเตอร์จ านวน ๔๐ เครื่อง โดยให้แบ่งไปโบ๊เบ๊ทาว

เวอร์ จ านวน ๒๐ เครื่อง และน ามาลงที่วิทยาลัย อีกจ านวน ๒๐ เครื่อง 
5.เรื่องสอนนักเรียนนักศึกษาท าธุรกิจ 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องสอนนักเรียนนักศึกษาท าธุรกิจ โดยให้อาจารย์สอนทักษะและ

ประสบการณ์การท าธุรกิจเพ่ือเป็นความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาน าไปใช้ในอนาคตในภายภาคหน้าสืบต่อไป 
6.เรื่องท าศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องท าศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับอากาศยาน 

และ ระบบราง 
7.เรื่องเงินค่าตอบแทนนักศึกษาที่สนใจออกขายชาไข่มุก 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องเงินค่าตอบแทนนักศึกษาที่สนใจออกขายชาไข่มุก โดยให้

ค่าตอบแทนนักเรียนคนละ ๑๕๐ บาท และ สามารถไปได้ ๒ คนต่อ ๑ ร้านที่จะไปตั้ง 
8.เรื่องชุดฝึกรถไฟฟ้า 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องชุดฝึกรถไฟฟ้า โดยปลายเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ทาง

วิทยาลัยจะซื้อชุดฝึกรถไฟฟ้า 
9.เรื่องการพนัน 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการพนัน โดยมีเนื้อหาว่าการพนันเป็นสิ่งไม่มีไม่ควรเล่น และ

สุราก็เป็นสิ่งไม่ดี ไม่สมควรที่จะดื่ม 
10.เรื่องการสอนศูนย์โคราช 
ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการสอนศูนย์โคราช โดยจะหาครูในพ้ืนที่เป็นผู้สอน ทั้งนี้

อาจารย์จากทางวิทยาลัยจะได้ไม่ต้องเดินทาง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 



เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      ดร.มนูญ   ชืน่ชม                                                                                                                                                                                                                                                             
วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

.............../................../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  รายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ห้อง ๙๑๓  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม   ประธาน 
2.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  รองประธาน 
3.นางจินาภา  แก้วสุกใส           กรรมการ 
4.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์  กรรมการ 
5.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
6.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
7.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
8.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
9.นายอมรวัฒน์  เพียรศรีวัชรา  กรรมการ   
10.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ 
11.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
12.นายเอกชัย  สายสมบูรณ์  กรรมการ 
13.นางสาวสุรีรัตน์ ตรงใจลาน  กรรมการ   
14.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ  
15.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 
16.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
   

ไม่มี 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          ๑.เรื่องตรวจและท ารายงานสรุปวัสดุ/อุปกรณ์ภายในแผนก 
 นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องตรวจและท ารายงานสรุปวัสดุ/อุปกรณ์ภายในแผนก ก่อน
ปิดเทอมในภาคการศึกษานี้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ว่ามีอะไรพังหรือช ารุดเสียหาย จะได้
ด าเนินการซ่อมต่อไป เพ่ือเตรียมเปิดแผนกต้อนรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในภาคการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ 
ต่อไป 
 ๒.เรื่อง Big data 
 นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่อง Big data โดยให้อาจารย์แต่ละแผนกแสกน QR CODE 
เพ่ือไปศึกษาข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างานให้กับวิทยาลัย 
 ๓.เรื่องอบรมคอมพิวเตอร์ 

นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องอบรมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องมีการจัดอบรมและพัฒนา
ความรู้ของอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งข้ึน 

๔.เรื่องงานบุคลากร 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องงานบุคลากร โดยหัวหน้าแผนกจะต้องมีแฟ้มข้อมูล

บุคลากรประจ าแผนกของตนเอง โดยในแฟ้มจะประกอบด้วยข้อมูลของบุคลากร อาทิ เช่น ใบประวัติครู  สถิติการ
ขาด/ลากิจ/ลาป่วย/มาสาย สวัสดิการของครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สัญญาจ้าง และเอกสารอ่ืนๆที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรภายในแผนก โดยก าหนดเวลาการมาท างานของครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คือ หัวหน้าแผนก 8.15 น. 
และครู-อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 8.05 น. หากแสกนนิ้วเกินเวลาดังกล่าวถือว่ามาท างานสาย 

๕.เรื่องกติกาคร ู
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องกติกาครู โดยอาจารย์สนอง ภู่เพชร และรองภิรมย์     

กลิ่นสุคนธ์ ให้ออกแบบกติกาต่างๆของครูโดยให้ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
๖.เรื่องฐานข้อมูลเอกสารกิจการนักศึกษา 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องฐานข้อมูลเอกสารกิจการนักศึกษา โดยรองภิรมย์ กลิ่น

สุคนธ์ จะต้องมีฐานข้อมูลของฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาโดยมอบหมายให้อาจารย์ชัยวัฒน์  พอบาล ดูแลงานในส่วน
นี้ 

๗.เรื่องการเขียนใบเบิก 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องการเขียนใบเบิกว่าการเขียนใบเบิกแต่ละครั้งหัวหน้าแผนก

ต้องเป็นผู้เบิกและรับเงินเท่านั้น 
 



๘.เรื่องสรุปยอดนักศึกษาของแต่ละแผนก 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องสรุปยอดนักศึกษาของแต่ละแผนก ว่าแต่ละแผนกมี

นักศึกษาทั้งปกติและทวิภาคีมีกี่คน และจ านวนนักเรียนที่เลื่อนชั้นมีจ านวนเท่าไหร่และรายงานเป็นแผนกให้
ผู้อ านวยการทราบ 

๙.เรื่องครูดีเด่น 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องครูดีเด่นว่าด้วยให้หาบุคลากรเพ่ือรับรางวัลครูดีเด่น

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจะต้องผ่านคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น ระยะเวลาการท างานต้องครบ ๒ ปี และไม่
ขาดงาน หรือ ลาเกินวันที่ก าหนด ฯ 

๑๐.เรื่องเสื้อเหลือง 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องเสื้อเหลืองว่าผู้อ านวยการจะตัดเสื้อสีเหลืองและมอบให้กับ

คณะครู-อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ใส่ในงานพิธีส าคัญต่างๆ โดยร้านที่สั่งตัดจะอยู่ที่ อ.นาข่า จ.อุดรธานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      (นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม)    
                                                              ผู้อ านวยการ                                                                                                                                                                                                                                                           

วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
.............../................../........... 

 



 
   

รายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ห้อง ๙๑๓  อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม   ประธาน 
2.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  รองประธาน 
3.นางจินาภา  แก้วสุกใส           กรรมการ 
4.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์  กรรมการ 
5.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
6.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
7.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
8.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
9.นายอมรวัฒน์  เพียรศรีวัชรา  กรรมการ   
10.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ 
11.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
12.นายเอกชัย  สายสมบูรณ์  กรรมการ 
13.นางสาวสุรีรัตน์ ตรงใจลาน  กรรมการ   
14.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ  
15.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 
16.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
   

ไม่มี 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นางพร้อมพงษ ์ ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          1. เรื่อง การสมัครเรียนของนักศึกษา   
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องการสมัครเรียนของนักศึกษาว่าให้อ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษามากที่สุดและข้ันตอนต้องไม่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก 

2.เรื่อง อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน 
นางพร้อมพงษ ์ ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน 
โดยให้นักศึกษาแจ้งชื่อ และ บริษัทจะจะไปฝึกงานเท่านั้นที่เหลืออาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการให้โดยให้
เกิดความผิดพลาดและยุ่งยากให้ได้น้อยท่ีสุด 
 3.เรื่อง One stop service 
 นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่อง One stop service เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา เช่น บริการถ่ายรูปติดบัตรของนักศึกษา จะต้องคิดค่าบริการที่ต่ ากว่าร้านภายนอกเพ่ือความสะดวกและ
ประหยัด 
 4.เรื่องการเรียนการสอนจะต้องมีฐานสมรรถนะ 
 นางพร้อมพงษ ์ ชื่นชม  ผู้อ านวยการ  ได้ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนจะต้องมีฐานสมรรถนะคือการเรียนการ
สอนทุกสาขาวิชาจะต้องมีฐานสมรรถนะเพ่ือให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติเพ่ือให้ได้ความรู้จริงๆที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได้และรายวิชาที่สอนนั้นต้องเน้นให้ตรงกับสายงานอุตสาหกรรมเพ่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไป
จะได้มีงานท าและมีรายได้ที่ดีโดยจะไม่เน้นวิชาสามัญ 
 5.เรื่อง ครูผู้สอนจะต้องสอนวิชาให้กับนักศึกษาเน้นวิชาเรียนที่อุตสาหกรรมต้องการ 

นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องครูผู้สอนจะต้องสอนวิชาให้กับนักศึกษาเน้นวิชาเรียนที่
อุตสาหกรรมต้องการเพ่ือนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ตรงกับสายงานและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง 

6.เรื่อง ลายเซ็นของหนังสือส่งตัวฝึกงานของนักศึกษา 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องลายเซ็นของหนังสือส่งตัวฝึกงานของนักศึกษาโดยมีค าสั่ง

อนุญาตให้รองผู้อ านวยการและฝ่ายทะเบียนสามารถเซ็นเอกสารแทนได้ทุกกรณี ยกเว้น ใบ รบ.  
7.เรื่อง การให้ความรู้กับนักศึกษาทวิภาคี 
นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องการให้ความรู้กับนักศึกษาทวิภาคีโดยนักศึกษาทวิภาคี

จะต้องได้รับความรู้เหมือนกับนักศึกษาภาคปกติ 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      (นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม)    
                                                              ผู้อ านวยการ                                                                                                                                                                                                                                                           

วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
.............../................../........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง๙๑๕ อาคาร ๙ มหามงคล ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม   ประธาน 
2.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  รองประธาน 
3.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
4.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ   
5.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
6.นางอังค์ริสา  ทศพัฒน์บุญศิริ  กรรมการ 
7.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
8.นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว  กรรมการ 
9.นางสาวภาสิน ี  ค านุ   กรรมการ   
10.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
11.นางสาวอรนุช  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
12.นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
13.นายเอกชัย  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
14.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
15.นายชลอ   พิมพ์ทอง  กรรมการ 
16.นายจักราวุฒิ  บูรณะกิต  กรรมการ  
17.MARA JOY C.AMBUGAWON   กรรมการ 
18.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ  
19.นายธันย์ปวร  วัชรบดินทร์  กรรมการ 
20.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 

 21.นางจินาภา  แก้วสุกใส           กรรมการ  
22.นายอาทิตย์   สิตตะวิบุล     กรรมการ  
23.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์    กรรมการ   
24.นายประหยัด            หาญด ี   กรรมการ   



25.นายศานิต  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
26.นายเอกชัย  สายสมบูรณ์  กรรมการ 
27.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ 
28.นายภูวนัย  มารยาทอ่อน  กรรมการ 
29.นางสาวภัทรสุดา เพ็งพิพาทย์  กรรมการ 
30.นายรชต  ทองแตง   กรรมการ 
31.นายปริญญา  แออ่วม   กรรมการ 
32.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          1.เรื่องการเขียนใบเบิก 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องการเขียนใบเบิก หากแผนกใดต้องการเบิกงบประมานต่างๆ
ต้องท าตามกฎระเบียบขั้นตอน โดยต้องผ่านหัวหน้าแผนกเป็นผู้ขอเบิกเท่านั้นและต้องน าหลักฐานใบเสร็จต่างๆมาปิด
กับฝ่ายบัญชีทุกครั้งเพ่ือความเป็นระเบียบถูกต้อง 
 2.เรื่องตารางการท างาน/คู่มือบันทึกการท างานของครูและเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน 

นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องตารางการท างาน/คู่มือบันทึกการท างานของครูและ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีตารางสอนตามชั่วโมงที่ก าหนดและจะต้องมีการบันทึกการท างาน
ในแต่ละวันว่าอาจารย์แต่ละท่านได้ท างานเสริมหรือภาระหน้าที่ใดบ้างของแต่ละวันและให้ด าเนินการส่งที่ห้องวิชาการ
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

3.เรื่องแผนกขายคูปองให้กับนักศึกษา 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องแผนกขายคูปองให้กับนักศึกษา โดยให้หัวหน้าแผนกแต่ละ

แผนกรับผิดชอบในการขายคูปองเพ่ือจะได้กระจายการขายคูปองให้ทั่วถึงกับนักเรียนทั้งวิทยาลัยและจะต้องน ายอด
มาปิดกับห้องธุรการทุกวันจันทร์ 

 
 
 



4.เรื่องงานบุคลากร 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องงานบุคลากร ว่าห้ามคณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่มา

ท างานสายโดยไม่มีเหตุจ าเป็น และ การลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด จะต้องส่งใบลาทุกครั้ง เพ่ือความเป็นระเบียบและ
ความถูกต้อง 

5.เรื่องระบบแสกนนิ้วลงชื่อท างาน 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องระบบแสกนนิ้วลงชื่อท างาน โดยให้คณะครู-อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ต้องแสกนนิ้วในการลงบันทึกเวลาการมาท างานทุกครั้ง และ อาจารย์อาทิตย์ สิตตะวิบุล จะต้องเป็นผู้พิมพ์
รายงานออกจากระบบทุกอาทิตย์และส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

6.เรื่องวันเปิดเทอม 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องวันเปิดเทอม โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – 

เยอรมัน สระบุรี นั้น มีก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
7.เรื่องอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น โดยแนะน าอาจารย์ใหม่ชื่อ อ.ศิริ

กาญจนา (อ.หนูนา) โดยอาจารย์อัตราใหม่จะมีหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพ่ือ
ประโยชน์ในอนาคตสืบต่อไป 

8.เรื่องอาจารย์อัตราใหม่ 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องอาจารย์อัตราใหม่ โดยแนะน าดังนี้คือ 
 8.1 อาจารย์ประภัสสร ท าหน้าที่สอนแผนกคอมพิวเตอร์ 
 8.2 อาจารย์เม็ง ท าหน้าที่สอนแผนกไฟฟ้า 
 8.3 อาจารย์รัตนา สายเร่ง ท าหน้าที่อาจารย์แนะแนว 
9.เรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู้ทวิภาคีท่ีโบ๊เบ๊ 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู้ทวิภาคีที่โบ๊เบ๊ โดยทุกวันอาทิตย์จะมีครู

ประจ าเพ่ือสอนและมอบความรู้ให้กับนักศึกษาทวิภาคีที่โบ๊เบ๊รังสิต 
10.เรื่องนักศึกษาท่ีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องนักศึกษาท่ีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ว่าจะต้องเรียนภาษา

กับอาจารย์ศิริกาญจนา (อ.หนูนา) ให้ผ่านในระดับท่ี ๕ เพ่ือที่จะได้ไปประเทศญี่ปุ่น 
11.เรื่องสอนนักศึกษาท าอาหารญี่ปุ่น 

 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องสอนนักศึกษาท าอาหารญี่ปุ่นโดยแผนกการโรงแรมจะต้อง
สอนหลักสูตรอาหารญี่ปุ่นให้กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือจะได้เป็นความรู้ที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 12.เรื่องเปิดเทอมจะต้องมีการบริหารงานที่ดี 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องเปิดเทอมจะต้องมีการบริหารงานที่ดี โดยในการท างานใน
เทอมใหม่นีจ้ะต้องมีหลักการในการบริหารงานที่ดีเพ่ือความมั่นคงของวิทยาลัย 
 



 13.เรื่องการขึ้นเงินเดือนของครูและเจ้าหน้าที่ 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องการขึ้นเงินเดือนของครูและเจ้าหน้าที่โดยมีก าหนดการขึ้น
เงินเดือนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับคณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในเดือน มิถุนายน นี้ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการท างานต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      (นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม)  
                                        ผู้อ านวยการ                                                                                                                                                                                                                                                            

วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
.............../................../........... 

 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุม 
ครั้งที ่๖ / ๒๕๖๒ 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางพร้อมพงษ์  ชื่นชม   ประธาน 
2.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  รองประธาน 
3.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
4.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ   
5.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
6.นางอังค์ริสา  ทศพัฒน์บุญศิริ  กรรมการ 
7.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
8.นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว  กรรมการ 
9.นางสาวภาสิน ี  ค านุ   กรรมการ   
10.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
11.นางสาวอรนุช  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
12.นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
13.นายเอกชัย  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
14.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
15.นายชลอ   พิมพ์ทอง  กรรมการ 
16.นายจักราวุฒิ  บูรณะกิต  กรรมการ  
17.MARA JOY C.AMBUGAWON   กรรมการ 
18.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ  
19.นายธันย์ปวร  วัชรบดินทร์  กรรมการ 
20.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 

 21.นางจินาภา  แก้วสุกใส           กรรมการ  
22.นายอาทิตย์   สิตตะวิบุล     กรรมการ  
23.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์    กรรมการ   
24.นายประหยัด            หาญด ี   กรรมการ   
25.นายศานิต  ดิษลักษณ์  กรรมการ 



27.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ 
28.นายภูวนัย  มารยาทอ่อน  กรรมการ 
29.นางสาวภัทรสุดา เพ็งพิพาทย์  กรรมการ 
30.นายรชต  ทองแตง   กรรมการ 
31.นายปริญญา  แออ่วม   กรรมการ 
32.นางสาวศิริกาญจนา       กรรมการ 
33.นางสาวประภัสสร                                     กรรมการ 
34.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          1.เรื่องส่งตารางรายบุคคลให้ผู้อ านวยการ 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องเรื่องส่งตารางรายบุคคลให้ผู้อ านวยการ โดยคณะครู-
อาจารย์จะต้องน าตารางสอนรายบุคคลส่งให้กับผู้อ านวยการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 
 2.เรื่องใบสมัคร 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องใบสมัครโดยให้คีย์ช้อมูลใบสมัครของนักเรียนระดับชั้น ปวช.
1 , ปวส.1 และ ปวส.1 พิเศษ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 3.เรื่องสวัสดิการครู 
 นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องสวัสดิการครู โดยในเดือนถัดไปทางวิทยาลัยจะมีเงินฉุกเฉิน
ให้กับคณะอาจารย์-เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้กู้ยืมและผ่อนส่งคืนตามก าหนด 
 4.เรื่องเวลาการเข้างาน 

นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องเวลาการเข้างาน โดยไม่อนุญาตให้คณะครู-อาจารย์มา
ท างานสายโดยไม่มีความจ าเป็น คณะครูอาจารย์-เจ้าหน้าที่จะต้องมาท างานให้ตรงต่อเวลาเพ่ือความเป็นกฏและกติกา
ต่อไป 

 
 
 



5.เรื่องการสอนหนังสือให้กับนักเรียน 
นางพร้อมพงษ ์ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องการสอนหนังสือให้กับนักเรียน โดยขอความร่วมมือให้คณะ

ครู-อาจารย์นั้นสอนความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้กับ
นักศึกษาต่อไป 

6.เรื่องความสะอาดภายในแผนก 
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม ผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเรื่องความสะอาดภายในแผนก โดยขอความร่วมมือให้แต่ละ

แผนกช่วยกันรักษาความสะอาดเพ่ือความสวยงามของวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      (นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม)  
                                        ผู้อ านวยการ                                                                                                                                                                                                                                                            

วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
.............../................../........... 

 



 
 
 

รายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคา ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมการโรงแรม อาคาร ๑ ชื่นชม ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.ดร.มนูญ  ชื่นชม   ประธาน 
2.นายชัยกิจ  งามจันทร์ผลิ  รองประธาน 
3.นายวิชิต  พันธุ์ศักดิ์ศิริ  กรรมการ 
4.นางจินาภา  แก้วสุกใส           กรรมการ  
5.นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  กรรมการ 
6.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เจริญใจ   กรรมการ 
7.นายดลรวี  เข่งพิมล   กรรมการ   
8.นายสนอง  ภู่เพชร   กรรมการ 
9.นางอังค์ริสา  ทศพัฒน์บุญศิริ  กรรมการ 
10.นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว  กรรมการ 
11.นางสาวภาสิน ี ค านุ   กรรมการ   
12.นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์  กรรมการ 
13.นางสาวอรนุช  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
14.นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
15.นายเอกชัย  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
16.นายธีรพงศ์  เจริญไพพานิช  กรรมการ 
17.นายชลอ   พิมพ์ทอง  กรรมการ 
18.นายจักราวุฒิ  บูรณะกิต  กรรมการ  
19.MARA JOY C.AMBUGAWON   กรรมการ 
20.นางสาวโสรยา กลัดเจริญ  กรรมการ 
21.นายอาทิตย์   สิตตะวิบุล     กรรมการ  
22.นางธนัญญา  เทียนทอง  กรรมการ 
23.นายภูวนัย  มารยาทอ่อน  กรรมการ 
24.นายรชต  ทองแตง   กรรมการ 



25.นายปริญญา  แออ่วม   กรรมการ 
26.นางสาวศิริกาญจนา       กรรมการ 
27.นางสาวประภัสสร                                     กรรมการ 
28.นางสาวสมัญญา บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางสาวณัฐมนต์รัตน์   แย้มรุ่ง   กรรมการ 
2.นายปกครอง  ทองสมบัติ  กรรมการ  
3.นายภิรมย์     กลิ่นสุคนธ์    กรรมการ   
4.นายประหยัด           หาญด ี   กรรมการ   
5.นายศานิต  ดิษลักษณ์  กรรมการ 
6.นางสาวภัทรสุดา เพ็งพิพาทย์  กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้ 
          1.เรื่องส่งตารางรายบุคคลให้ผู้อ านวยการ 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นทางประเทศญี่ปุ่นต้องการ
นักศึกษาฝึกงาน ไปฝึกที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐/เดือน จะต้องผ่าน
ภาษาญี่ปุ่นระดับ ๔  
 2.เรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยอาจารย์ศิริกาญจนา 
จะต้องเป็นผู้คัดนักศึกษาท่ีเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ ๔ เพ่ือไปญี่ปุ่นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เรียนภาษา ๑ ปี ให้ทุน ๒-
๔ คน เรียนภาษา ๑ คนคนละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากได้รับเงินเดือนต้องหักคืนวิทยาลัยเดือนละ ๖,๐๐๐ 
บาท แต่ถ้าได้ท างานท่ีประเทศญี่ปุ่นเงินเดือน ๗๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐ บาท จะต้องคืนวิทยาลัยเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 3.เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของประเทศจีน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของประเทศจีน จีนมีรถไฟฟ้าที่
พัฒนาไปไกลมาก หากสนใจไปท างานที่จีนต้องได้ภาษาจีนระดับ ๒  จีนมีระบบ Automation,It,การโรงแรม ที่ดีมาก 
อาจารย์ปกครอง ทองสมบัติ และอาจารย์ธนัญญา เทียนทอง จะต้องสอนนักศึกษาให้ท าอาหารญี่ปุ่นด้วย 
 
 



 4.เรื่องระบบของเยอรมัน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องระบบของเยอรมันโดยประกอบไปด้วย ๔ อย่างคือ 

- Safety 
- Standard 
- Skill 
- Application 
5.เรื่องการเปลี่ยนรถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้า 

 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนรถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้า โดยมีนโยบายให้ช่างยนต์
ท ารถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้า ดร.มนูญ  ชื่นชม  สามารถน าอุปกรณ์น าเข้าจากจีนมาได้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ทางด้านรถไฟฟ้าต่อไป 
 6.เรื่องเปิดรับงานนอกเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องเปิดรับงานนอกเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน ตัวอย่างเช่น ช่าง
ยนต์สามารถรับเปลี่ยนยางรถ ปะยาง ซ่อมเครื่องต่างๆได้ในราคาที่ถูกกว่าร้านด้านนอกทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนา
ทางด้านประสบการณ์และความช านาญในสายงานนี้ หรือ คอมพิวเตอร์สามารถรับงานเขียนเว็บไซต์เพ่ือเป็นการหา
รายได้และฝึกพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาได้แผนกอ่ืนๆก็เช่นเดียวกัน 
 7.เรื่องโฆษณาสินค้า Thai-German Shop 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องโฆษณาสินค้า Thai-German Shop โดยให้โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในหลายๆด้าน หากนักเรียนนักศึกษาหรือคณะครู-อาจารย์ท่านใดขายได้ก็จะได้เปอเซนต์ตามเงื่อนไข
ทั้งนี้เพ่ือท าให้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยแห่งอาชีพ 
 8.เรื่องการขายสินค้าพัดลมไอเย็น 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการขายสินค้าพัดลมไอเย็น โดยของทางวิทยาลัยนั้นขายถูกกว่า
ตลาดมากหากอาจารย์ท่านใดหรือนักศึกษาขายได้จะได้ค่าตอบแทน 10% จากการขายสินค้า 
 9.เรื่องสื่อการสอน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องสื่อการสอน โดยให้ทุกแผนกท าสื่อการเรียนการสอนให้ดู
ทันสมัย น่าสนใจกับนักเรียนนักศึกษายุคใหมเ่พ่ือศักยภาพการเรียนการสอนที่ดีมากยิ่งข้ึน 
 10.เรื่องการออกแนะแนว 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการออกแนะแนว โดยให้คณะครูอาจารย์ออกแนะแนวทั้งปีโดย
ให้อาจารย์ที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 
 11.เรื่องตรวจสอบเวลาการมาท างาน และ วันลาของครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่  

ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องตรวจสอบเวลาการมาท างาน และ วันลาของครู-อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่  โดยให้รองจินาภา  แก้วสุกใส รับผิดชอบการตรวจสอบและรายงานสรุปผลเวลาการมาท างาน และ วันลา
ของครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ และรายงานให้กับท่านดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต รับทราบ หากอาจารย์ท่านใด
ติดปัญหาเรื่องการมาท างานสายสามารถชี้แจงเหตุผลได้ 



12.เรื่องการเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาวิทยาลัย 
ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาวิทยาลัย โดยใครมีความคิดดีๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยสามารถเสนอแนวคิดได้ วิทยาลัยจะต้องเป็นวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีแนวความคิดของคณะครู -
อาจารย์เจ้าหน้าที่ยุคใหม่ ทั้งนี้เผื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และนักศึกษา ต่อไป 

13.เรื่องการโปร่งใสในการท างาน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการโปร่งใสในการท างาน คณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะต้อง
มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส หากพบว่าคณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดทุจริตจะต้องพิจารณาตนเอง
และยุติการท างานที่วิทยาลัยทันที 
 14.เรื่องปิดเทอมจะพาอาจารย์ไปเที่ยวพักผ่อน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องปิดเทอมจะพาอาจารย์ไปเที่ยวพักผ่อน โดยในช่วงปิดเทอมท่าน
ดร.มนูญ ชื่นชม จะพาคณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปเที่ยวพักผ่อนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป 
 15.เรื่องอาจารย์มนัสพงศ์ ชื่นชม จะเข้ามาบริหารงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องอาจารย์มนัสพงศ์ ชื่นชม จะเข้ามาบริหารงานในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยท่าน ดร.มนูญ ชื่นชม ได้มอบหมายให้อาจารย์มนัสพงศ์ ชื่นชม เข้ามาบริหารงานต่อเนื่องจาก
ท่านจะไปรับผิดชอบหน้าที่ดูโครงการอ่ืนๆต่อไป 
 16.เรื่องสามารถปรึกษางานกับที่ปรึกษาวิทยาลัยได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องสามารถปรึกษางานกับที่ปรึกษาวิทยาลัยได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 
โดยคณะครู-อาจารย์ หรือ บุคลากรในวิทยาลัยมีปัญหาในเรื่องต่างๆก็สามารถปรึกษากับท่านอาจารย์วิชิต  พันธุ์ศักดิ์
ศิริ และ ท่านอาจารย์ชัยกิจ งามจันทร์ผลิ ได้เสมอ ท่านจะให้ค าแนะน าและหาทางแก้ไขต่อไป 
 17.เรื่องจัดสถานที่ห้องน้ าให้สวยงาม 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องจัดสถานที่ห้องน้ าให้สวยงาม เพ่ือเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยให้ดูดีมากยิ่งข้ึน 
 18.เรื่องท่ีดินวิทยาลัยสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องท่ีดินวิทยาลัยสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆให้กับนักศึกษาได้ 
 19.เรื่องครูต้องมีงานพิเศษนอกเหนือจากการสอน 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องครูต้องมีงานพิเศษนอกเหนือจากการสอน และต้องรายงาน
ให้กับรองจินาภา  แก้วสุกใส ได้รับทราบเพ่ือน าข้อมูลรายงานให้กับท่าน ดร.มนูญ  ชื่นชม  ผู้รับใบอนุญาต ได้รับ
ทราบต่อไป 
 20.เรื่องการเล่นคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการเล่นคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา โดยให้อาจารย์พยายามสอน
นักศึกษาและไม่ให้นักศึกษาเล่นเกมส์ในระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
 



 21.เรื่องลงนาม MOU วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องลงนาม MOU วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ช่าง
อุตสาหกรรมจัดเตรียมอุปกรณ์ เตรียมเครื่องต่างๆให้เรียบร้อยให้สามารถใช้งานได้ทุกตัว 
 22.เรื่องนกพิราบ,ขยะ,ชั้นวางจานในโรงอาหาร 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องนกพิราบ,ขยะ,ชั้นวางจานในโรงอาหาร โดยให้หาวิธีป้องกัน
นกพิราบไม่ให้ท ารังอยู่บริเวณรอบๆตึกเรียนทั้งนี้เพ่ือป้องกันเชื่อโรคต่างๆในภายหลัง ส่วนเรื่องขยะนั้น ให้น าถังทิ้ง
ขยะแบบแยกประเภทและให้ท าป้ายติดที่มั่นคง และให้จัดหาชั้นวางจานไปวางในโรงาหารเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยต่อไป 
 23.เรื่องการพัฒนาโรงอาหารให้เป็นศูนย์อาหาร 
 ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต ได้ชี้แจงเรื่องการพัฒนาโรงอาหารให้เป็นศูนย์อาหาร โดยให้พัฒนาโรงอาหาร
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยให้เหมือนกับศูนย์อาหารจะต้องสะอาดไม่สกปรกเพ่ือสุขลักษณะของนักเรียนนักศึกษาและคณะครู-
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวสมัญญา บุตรศรี)                   (นางเปรมปรี  มนต์แก้ว) 
                      ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รับทราบ  
ลงชื่อ................................................ 

                                                      (ดร.มนูญ ชื่นชม)  
                                    ผู้รับใบอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                            

วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
.............../................../........... 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


