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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

........................................................ ............................................ 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๘ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๖. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๗. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๘. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  กรรมการ 
๒. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๓. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๓ คน  

๑. นายทรงวุฒ ิ เรือนไทย รองผู้อ านวยการฯ  เข้าร่วมประชุมแทน 
นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์  ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์    

๒. นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล รองผู้อ านวยการฯ  เข้าร่วมประชุมแทน  
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์    

๓. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๑ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๓. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๔. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๕. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๗. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๘. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๙. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

(ไม่มี) 
 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหาร ดังนี้ 
๑.๑.๑ นายศรีชัย พรประชาธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑.๑.๒ นายจินศิริ  พุ่มศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักนโยบาย

และแผนการอาชีวศึกษา 
๑.๑.๓ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก

ความร่วมมือ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์   

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ได้รับ
มอบหมายจากประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ มอบหมายให้ท าหน้าที่แทนในการเป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  นั้น สถาบัน ฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร และ
คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่จัดให้มีการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากการสังเกตการด าเนินงานโดยทั่วไปเห็นว่า
การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ในการส่งครูฝึกมาร่วมจัดท าแผนการฝึกอาชีพ
ด้วย ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  

 

 
 

/นายสุเทพ… 
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นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ร่วมกับสถานประกอบการ จ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง และสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแผนการฝึกอาชีพใน
ภาคเรียนที่ ๓ และภาคเรียนที่ ๔  ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการสอน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และครูฝึกในสถานประกอบการ  จ านวน ๔ สาขาวิชา 

 

ประธานเสนอความเห็นว่า การจัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการนั้น สภา
สถาบัน ฯ ได้ให้แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  ซึ่งสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นให้
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี น ารายวิชาในหลักสูตรที่เป็นภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมา
วิเคราะห์จัดท าเป็นแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ โดยให้พิจารณารายละเอียดของรายวิชาว่า
เนื้อหาวิชาที่เป็นทักษะ และความรู้ในด้านเทคโนโลยีส่วนใดที่มอบให้สถานประกอบการด าเนินการสอน ส่วน
ใดที่สถานศึกษาด าเนินการสอน และหากเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่สถานศึกษา และสถานประกอบการไม่สามารถ
ด าเนินการสอนได้ ให้จัดในรูปของการฝึกอบรม โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาเป็นวิทยากร เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน ฯ มีคุณภาพ และ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอ
ความเห็นว่า ตามที่สถานศึกษาของสถาบัน ฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน และผลิตนักศึกษารุ่นแรกแล้วนั้น  สถาบัน ฯ ควรจะติดตาม
ประเมินผลร่วมกับสถานศึกษา และสถานประกอบการที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว 
เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อไป  ในการด าเนินงานนั้น สถาบัน ฯ ควรจัดให้มีการอบรม/สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในสาขาวิชาดังกล่าวมีการเปิดสอน
มากกว่า ๑ สถานศึกษา  ส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาแห่งเดียวให้ด าเนินการเช่นเดียวกันที่
สถานศึกษาของตนเอง ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่เปิด
สอนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ   

 
 

/เพ่ือให้มี… 
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เพ่ือให้มีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดในเนื้อหาวิชาที่สอน ต าราที่ใช้สอน และ
แหล่งการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดท าแบบส ารวจ ติดตาม และประเมินผลผู้ที่จบ
การศึกษา และเข้าสู่ระบบการท างานจริงในสถานประกอบการ  ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับการจัดอบรม/สัมมนาจะมี
ผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้มีคุณภาพครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  และเนื่องด้วยสถานศึกษา และสถาบัน ฯ ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบัน ฯ อาจจะเชิญคณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษา 
หรือบุคคลอ่ืน ๆ จากสถานประกอบการที่มีความรู้ และมีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร และระยะเวลาในการ
จัดอบรม/สัมมนาให้พิจารณาตามความเหมาะสม  

 

ประธานเสนอว่า โครงการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ ตามที่นายสงวน  บุญปิยทัศน์ 
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอ เป็นการจัดวางระบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ของ
สถาบัน ฯ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเหมือนกัน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคล และสื่อการ
เรียนการสอนร่วมกันได้  

 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่าตามที่สถาบัน ฯ ได้เปิดท าการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในสถาบัน ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา สาขาวิชาท่ีเปิดสอน สถานศึกษา 

๒๕๕๗ 
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์

เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

๒๕๕๘ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค ์การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

๒๕๕๙ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ี

เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

๒๕๖๐ 
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิจติร 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์

 
/ในปี… 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบัน ฯ มีเป้าหมายที่จะจัดท าโครงการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ เปิดสอนครบก าหนดระยะเวลา ๓-๕ ปี ในเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

การสนับสนุนงบประมาณนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่อง

จากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่องการสนับสนุน
งบประมาณนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  จ านวน ๕ โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทุนละ  ๓๐,๐๐๐ 
บาท จากมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลานั้น ขอความอนุเคราะห์นายกสภาสถาบัน ฯ ประสานงานกับมูลนิธิตาเฮอร์
สยามวาลาพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

 

ประธานแจ้งว่าขณะนี้มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาไดท้ราบแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ

ความเห็นในที่ประชุมว่า ตามที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตั้งแต่เริ่ม
เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลงลง  

 
 

/เช่น… 
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เช่น ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๑๔ คน  ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวน ๑๒ คน  ปีการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๑๖ คน  และปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๓ คน  การที่จ านวนนักศึกษาลดลง
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสถาบัน ฯ  ปัญหาดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขโดย
ด่วน 

นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แจ้งว่า ในปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์มีปัญหาในการรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ที่มี
ผู้เรียนเพียง ๓ คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และทางอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาดังกล่าวยินดีสอน โดย
เบิกค่าตอบแทนในการสอนไม่เต็มจ านวน  และขอเบิกค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐ บาท ซึ่งทางวิทยาลัย ฯ เห็น
ว่าเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีที่ศึกษา โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเงินท่ีได้รับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 

 

ประธานเสนอความเห็นว่า ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน       
ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ในภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน   
๓ คน โดยไม่ได้รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  หลังจากประกาศรับ
สมัครนักศึกษา และจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ไปแล้วนั้น ซึ่งข้อมูลนักศึกษา จ านวน ๓ คน ที่
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์น าเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรรมการสภาสถาบัน ฯ ไม่ทราบมาก่อน  ดังนั้น ใน
การประชุมครั้งนี้ สภาสถาบัน ฯ เพียงแต่รับทราบ เนื่องจากสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ที่ก าหนดให้รับ
นักศึกษา ห้องเรียนละ ๒๐ คน  และเมื่อสถานศึกษามีปัญหาในการรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวไม่ครบ 
หรือใกล้เคียงกับจ านวนที่ก าหนดไว้ สถานศึกษาต้องรายงานปัญหาให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาก่อนที่จะด าเนินการเรียนการสอน โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) เพ่ิมเติมในภาคเรียนที่ ๒ หลังจาก
ด าเนินการรับสมัครเพ่ิมเติมแล้ว ให้รายงานผลการรับให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ 
ครั้งต่อไป 

๒) การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
และให้สถานศึกษารายงานผลการรับสมัครในที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ทุกปีการศึกษา 

๓)  ในกรณีที่จ านวนการรับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา มีจ านวนน้อยกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ให้สถานศึกษารายงานต่อสภาสถาบัน ฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการเปิดการเรียนการสอน 
 
 

/นายสมคิด…   
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นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า  สถาบัน ฯ ได้ท าหนังสือแจ้งสถานศึกษา เพ่ือส ารวจความต้องการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอ
ความเห็นในแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้ 

 ๑) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคณาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวควร
จะส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ และสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  

๒) ในการจ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์ ต้องจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และ
ค่าตอบแทน ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๐ ที่
ก าหนดไว้ในอัตรา ๔๐๐ บาท/ชั่วโมง ถึงแม้ว่าจะมีนักศึกษาเพียง ๓ คน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

๓) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ควรจะน าผลการประชุมของ
สภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้ไปประชุม ร่วมกับ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอาจารย์แนะแนว เพ่ือวางแผนในการด าเนินการหาผู้เรียนเพ่ิมเติม และ
หลังจากการรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ให้สถานศึกษารายงานผลการรับนักศึกษาเพ่ิมเติมแจ้งให้สภาสถาบัน ฯ 
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๔.๒ การลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการท าธุรกรรมผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุม
ว่า ตามท่ีสถาบัน ฯ ได้เชิญผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน ฯ 
หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานหลักสูตรมาประชุมที่สถาบัน ฯ เพ่ือวางแนวทางใน
การลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย และขณะนี้สถานศึกษาได้ส่งแผนการเรียนพร้อมกับคิดเงิน
มาให้สถาบัน ฯ แล้ว หลังจากนี้สถาบัน ฯ จะท าประกาศสถาบัน ฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของสถานศึกษา โดยก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 

/๑) สถาบัน ฯ… 
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๑) สถาบัน ฯ จะท าประกาศของแต่ละวิทยาลัย โดยก าหนดวันลงทะบียน 
และค่าใช้จ่าย  ซ่ึงสถาบัน ฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

๒) สถาบัน ฯ จะท าแบบฟอร์มการลงทะเบียนลงบนเว็ปไซต์ของสถาบัน ฯ 
ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูล และไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยให้ลงทะเบียนพร้อมกันทุกสถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  

๓) เอกสารการลงทะเบียนประกอบด้วยเอกสาร ๓ ส่วน ประกอบด้วย 
(๑) ส่วนที่ ๑ ส าหรับนักศึกษา 
(๒) ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของธนาคาร   

 (๓) ส่วนที่ ๓ เป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องน าไปแสดงที่งานทะเบียนของ
สถานศึกษา  

๔) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า หรือลงทะเบียนไม่ครบแผนการ
เรียน หรือแผนการศึกษา ให้ลงทะเบียนที่ส านักงานสถาบัน ฯ  

๕) สถาบัน ฯ จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
แต่ละสาขาวิชา และยอดเงินการลงทะเบียนทั้งหมดให้สถานศึกษาทราบ  เพ่ือให้สถานศึกษาท าเรื่องขอเบิกเงิน
ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุจากสถาบัน ฯ  

 

ประธานเสนอความเห็นว่าในการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้ทุกสาขาวิชาสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่มีจ านวนนักศึกษา ๓ คน ซึ่งจะอนุญาตให้
ลงทะเบียนได้หลังจากการแก้ปัญหาจ านวนผู้เรียน ให้เป็นไปแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕ .๑ อนุ มัติผู้ ส า เร็จการศึกษาภาคฤดู ร้อน  ปี การศึ กษา พ .ศ . ๒๕๕๙  ของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงาน
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 

 
 

/๕.๑.๑ ระดับ… 
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๕.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต ์ ๑๓ 

ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ๒ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๓ 

ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภณัฑ ์ ๗ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๑๘ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส ์ ๑๐ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑๔ 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๑๐ 

การตลาด การตลาด ๒ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๒๕ 

คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๖ 

คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๒ 

รวม ๑๒๒ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

๕.๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖ และ ปวส. ๒๕๕๗ 

๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ๑ 

ไฟฟ้าก าลัง ติดตั้งไฟฟ้า ๓ 

อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๑ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ ๙ 

พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี ๒ 

รวม ๑๖ 

 

 

/๒)  หลักสูตร… 
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๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

อุตสาหกรรม 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ๒๙ 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๑๙ 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑๐ 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๔๘ 

เทคนิคการผลิต 
เครื่องมือกล ๑ 

แม่พิมพ์โลหะ ๖ 

โยธา โยธา ๑๓ 

พาณิชยกรรม 

การตลาด การตลาด ๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕ 

การบัญชี การบัญชี ๑๖ 

รวม ๑๕๐ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
มติที่ประชุม     คณะกรรมการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

๕.๒ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงาน
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๕.๒.๑ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. ๒๕๔๕ และ ปวช. ๒๕๕๗   

 

 

 

 

/๑) หลักสูตร… 
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๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี ๑ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๑ 

ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ๒ 

คหกรรม อาหาร และโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๑ 

รวม ๕ 

 

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๑๘ 

การตลาด การตลาด ๘ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๑ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๒๖ 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์ ๑ 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ๑ 

ศิลปกรรม 

การออกแบบ การออกแบบ ๔ 

วิจิตรศลิป ์ วิจิตรศลิป ์ ๓ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ๔ 

การถ่ายภาพ และวีดิทัศน ์ การถ่ายภาพ และวีดิทัศน ์ ๕ 

อาหาร และโภชนาการ อาหาร และโภชนาการ ๒ 

คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้ และงานประดิษฐ ์ ๑ 

คหกรรม 

แฟช่ัน และสิ่งทอ แฟช่ัน และสิ่งทอ ๔ 

อาหาร และโภชนาการ อาหาร และโภชนาการ ๒ 

คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้ และงานประดิษฐ ์ ๑ 

  รวม ๗๘ 

 (ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๔๙๑  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐) 

 

 

 

/๕.๒.๒ ระดับ… 
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๕.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖ และ ปวส. ๒๕๕๗ 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

พาณิชยกรรม 

การตลาด การตลาด ๑ 

การจัดการโลจิสติกส ์ การจัดการโลจิสติกส ์ ๑ 

การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป ๒ 

ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ๑ 

รวม ๕ 

 

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวนผู้จบการศึกษา/คน 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๓ 

การตลาด การตลาด ๕ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๓ 

การจัดการโลจิสติกส ์ การจัดการโลจิสติกส ์ ๒ 

ศิลปกรรม 

วิจิตรศลิป ์ วิจิตรศลิป ์ ๑ 

การออกแบบ การออกแบบ ๔ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ๑๔ 

คหกรรม 
อาหาร และโภชนาการ อาหาร และโภชนาการ ๘ 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์ การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์ ๒ 

รวม ๕๒ 

 (ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๔๙๑  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐) 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖ .๑ การอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรง และเทคนิค

ปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ 
นายสงวน บุญปิยทัศน์ แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/

๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมการสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรง และเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีบริษัท Join & Coin Corporation 
จ ากัด เพ่ือผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ  เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ ซี่งตรงกับการเรียน
การสอนในประเภทวิชาพาณิชยกรรม รายละเอียดหัวข้อการอบรมอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม  
สถานศึกษาที่สนใจให้ส่งแบบตอบรับมาที่นายสงวน บุญปิยทัศน์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ของสถานศึกษาที่
อยูใ่นสถาบันฯ  

ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ควรจะได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของ
สถาบัน ฯ และน าวิชาแคลคูลัสใส่เข้าไว้ในหลักสูตร เนื่องจากในการเรียนการสอนวิชาประเภทช่าง
อุตสาหกรรมนั้นมีความจ าเป็นต้องใช้หลักการแคลคูลัส ส าหรับประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืน ๆ หลายวิชา ทั้งใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) การน าวิชาแคลคูลัสบรรจุไว้ในหลักสูตร
จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ของสถาบัน ฯ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๓ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๓๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

/เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


