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๑.๑ การใช้ แ บบทดสอบเพื่ อ ประเมิ น มาตรฐานทั ก ษะวิ ช าชี พ นั ก เรี ย นในระดั บ
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational
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National Educational Test : V-NET) โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม
ในระหว่างการประชุมได้เรียนเสนอความเห็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์ในการจบ
การศึกษาของนักเรียนในระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซึง่ มีองค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่
๑) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
๒) ผ่านทุกรายวิชาในแผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓) ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๔) ผ่านกิจกรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีความเกี่ยวข้องกับ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาในส่ ว นของการประกั น คุ ณ ภาพ ภายนอก
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับการประเมินภายนอก จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๕
ปี แต่ ในช่ ว ง ๒ ปี ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายนอกจากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ย นแปลงผู้ บริห าร ส าหรับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา จะเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) เท่ า นั้ น ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นด้วยที่จะให้ ประกาศ
ยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึ กษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนการนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษามาใช้กับ
การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะมีการพิจารณาว่าจะนามาใช้หรือไม่ เพราะหาก
นามาใช้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินยังคงต่าเหมือนเดิม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๆ ที่นักเรียน
มีทักษะวิช าชีพตามรายวิชาในหลั กสูตร ซึ่งหากพิ จารณาองค์ประกอบที่ ใช้ในการประเมิน จะประกอบด้ว ย
ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะวิชาชีพ โดยองค์ประกอบทั้ง ๔ มีความสาคัญ
ต่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษาที่จัดทาโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. (NEITS) ไม่
ตรงกับบริบทของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เน้นให้นักเรียนมี ทักษะในการแก้ปัญหาวิชาชีพให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั่วไป และในแบบทดสอบดังกล่าวส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญ เรื่องของการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่อาชีวศึกษา นอกจากนี้การทดสอบ
ควรจะต้อ งดาเนิ น การในขณะที่นั ก เรีย น กาลั งเรียนในชั้น ปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เนื่องจากในชั้น ปี ที่ ๓ เป็ น
ช่วงเวลาการออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในส่วนของการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ที่ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในครั้งต่อไป สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
/ต่อไป…
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ต่อไป และในตอนท้ายของการประชุม เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบที่จะให้ประกาศยกเลิก
การใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สาหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาอาเซียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้อาเซียนกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน
มีความสะดวกขึ้น ผู้ที่จบการศึกษาในประเทศหนึ่งมีโอกาสที่จะไปทางานในประเทศอื่นในอาเซียนได้ ขณะนี้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาลังพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหม่ เพื่อให้สอดรับกับ
มาตรฐานนานาชาติ เนื่องจากขณะนี้ในระดับอาเซียนได้กาหนดกรอบพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาเซียนแล้ว
ดังนั้ น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องพัฒ นาหลักสูตรให้ สอดรับกับความเปลี่ ยนแปลงที่กาลั ง
เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาอาเซียนจะต้องยึดตามกรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติ (National
Qualifications Framework : NQF) บนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งประกอบด้วย
๓ ส่วน ได้แก่ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ
(Application and Responsibility) ที่มีข้อกาหนดขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก
ประธานเสนอความเห็ นว่า สถาบัน ฯ ควรจะศึกษาทาความเข้าใจ และรีบดาเนินการ
พร้ อ มกั บ มอบให้ ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า รองผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ ด าเนิ น การน าเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ร่า ง
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาอาเซียนที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทา และแจ้งให้สถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ ทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้รัฐบาลมีความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูน ย์ ก ลางการจั ดประชุม สั มมนา การท่ องเที่ย วเพื่ อ เป็น รางวัล การแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการนานาชาติ
(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition: “MICE”) โดยจะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้
เนื่องจากธุรกิจด้านนี้ทารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมาก และช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ กลางการประชุม และศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
อุตสาหกรรม MICE มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไปทางด้านวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทาง
/การตลาด…
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การตลาด คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อนัน ทนาการเป็นหลัก แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายของอุตสาหกรรม MICE เป็นนักธุรกิจ พนักงานองค์กร สมาชิกสมาคมชมรมต่าง ๆ ที่เข้ามา
ด้วยวัตถุประสงค์หลัก ๔ อย่าง ได้แก่
๑) การประชุมเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร
๒) การจัดนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน
๓) การประชุมโดยสมาคมและองค์การระดับนานาชาติ
๔) การจัดงานแสดงสินค้า
ส่วนการท่องเที่ยวเป็นวัตถุประสงค์รอง นอกจากนี้ธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ยังสร้าง
รายได้ ต่ อ หั ว มากกว่ า ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป ด้ า นรายจ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปต่ อ คนต่ อ วั น ต่ ากว่ า
นักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม MICE ซึง่ จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เนื่องจาก MICE เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ความส าคั ญ ต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น อย่างมาก จะเห็ น ได้ว่าอุ ตสาหกรรม MICE ต้อ งการ
กาลังคนในสายอาชีพ ในทุกสาขาวิชาเป็นจานวนมาก เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิ ชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่แสดงนิทรรศการ เป็นต้น ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มเปิดสอนหลักสู ตรอุตสาหกรรม MICE แล้ ว สถานศึกษาในสั งกัด
สถาบัน ฯ ควรจะต้องรับทราบข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้ และเตรียม
ปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม MICE
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๔ การพั ฒ นาก าลั งคนให้ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
(ครม.สัญจร) ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
ที่ประชุมเห็นชอบโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ แต่มีโครงการที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ เช่น ระบบการขนส่ง การพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ และทักษะเฉพาะงานนั้น ๆ โดย
เป็นการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สานักงานขนส่งจังหวัด
และสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น หลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับงานที่ทา เช่น
การฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งทุกชนิด การซ่อมบารุงยานพาหนะ การควบคุมยานพาหนะ ทักษะภาษาและ
การสื่อสาร การใช้ระบบ Navigator เชื่อมโยงการขนส่ง การควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างการขนส่ง และอื่น ๆ
ที่เกี่ ย วข้อง สถานศึกษาที่เหมาะสมในการด าเนิ น การเป็ นศู นย์รวมของการฝึ กอบรมหลั กสู ตรระยะสั้ น คื อ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และสาหรับสถานศึกษาที่สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สามารถคิดค้น และ
/สร้างนวัตกรรม…
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สร้างนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๕ รายงานความก้าวหน้าในการขอกาหนดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ในโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานมอบหมายให้ ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ รายงานความก้าวหน้าในการขอกาหนดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ในโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่า ตามที่สภาสถาบัน ฯ มอบหมายให้สถาบัน ฯ
ดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบัน การอาชีวศึกษา
ภาคเหนื อ ๔ นั้ น ขณะนี้ ได้ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และกลุ่ ม งานจั ด การงานบุ ค คล ๒ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารับเรื่องไปดาเนินการต่อ ส่วนสานักที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษา
ทั้ง ๒๓ สถาบัน มีจานวนไม่เท่ากัน สถาบันการอาชีวศึกษาบางแห่งมี ๕ สานัก บางแห่งมี ๖ สานัก สถาบันการ
อาชีวศึกษาที่มี ๖ สานั ก ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สานักที่เพิ่ม คือ สานักวิชาการและประกันคุณภาพ ซึ่งทางสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอให้อธิบายในส่วนของสานักที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๓
แห่ง และได้อธิบายทาความเข้าใจไปแล้วว่าแต่ละสถาบันมีสภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์ และบริบทที่แตกต่างกัน
ซึ่ ง ส านั ก ภายใต้ โ ครงสร้ า งสถาบั น แต่ ล ะแห่ ง เป็ น มติ ที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ค าอธิ บ ายนี้ อ ยู่ ใ นเอกสารที่
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ สามารถเปิดดูได้ด้วย QR Code
ในส่วนของบุคลากรฝ่ายบริหารที่จะบรรจุลงในสานักต่าง ๆ นั้น ใน ๖ สานัก จะเป็น
ผู้ อ านวยการส านั ก อ านวยการ ที่ ม าจากรองผู้ อ านวยการสถาบั น จ านวน ๑ คน (มาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) ส่วนตาแหน่งผู้อานวยการสานักที่เหลืออีก ๕ ตาแหน่ง เป็นเพียง
กรอบอัตรากาลัง ยังไม่มีตัวคน และเงินประจาตาแหน่ง ต้องเกลี่ยอัตรากาลังจากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสานักเป็นตาแหน่งผู้อานวยการระดับต้น/สูง ซึ่งสามารถที่จะเลื่อนขึ้น
ไปเป็นตาแหน่งผู้อานวยการระดับสูงได้ เมื่อปฏิบัติงานไปครบตามระยะเวลาที่กาหนด และผ่านการประเมิน
ผลงาน ส่วนตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) กาหนดให้เป็นผู้บริหารระดับสูง รองผู้อานวยการเป็นผู้บริหารระดับต้น และผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน
เป็นผู้อานวยการระดับต้น
อนึ่ ง ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้สถาบัน ฯ จัดทาข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการ ภายใน พ.ศ. …. ซึ่งสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการจัดทาโดยอ้างอิงจากที่ขออนุมัติสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พร้อมกับปรับแก้ไข และเพิ่มเติมข้อความตามมติที่ประชุม
/ในการประชุม…
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ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้มีการ
แก้ไขคานิยาม “คณาจารย์” และให้เพิ่มกลุ่มตรวจสอบภายใน เพราะกลุ่มตรวจสอบภายในมีความจาเป็นมาก
สายงานการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการสถาบัน ฯ
นายสงวน บุ ญ ปิ ยทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ในมหาวิทยาลัยบางแห่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย แต่สายงานการ
บังคับบัญชาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ในเรื่องการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และถูกต้อง
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมว่า ในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ จะมีข้อจากัดในด้านบุคลากรฝ่ายบริหาร เช่น ในกรณีที่ให้รองผู้อานวยการสถาบันคนใดคนหนึ่ง
ไปเป็นผู้อานวยการสานักอานวยการ ก็ยังเหลือ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักอีก ๕ ตาแหน่ง ที่จะต้องหาคนมาลง
ซึ่งคนที่ จ ะลงต าแหน่ ง ผู้ อานวยการส านั ก ได้ต้ องเป็ น ผู้ บ ริห ารเท่ านั้น สถาบั น ฯ จะต้องมีกระบวนการที่ ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถลงสู่ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักได้ และถ้าตาแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษาว่าง
ลง สถาบัน ฯ จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา
ประธานที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ว่า เนื่ อ งจากในตอนแรกของการจั ด ตั้ งสถาบั น การ
อาชีว ศึกษา ได้ มีการน าเสนอต่อรัฐบาลในสมัยนั้น ว่า การจัดตั้งสถาบัน การอาชีว ศึกษาจะจัดตั้งบนพื้ นฐาน
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ทั้ งบุ ค ลากร สถานที่ และเครื่อ งมื อ เครื่อ งจั ก รต่ าง ๆ จึ งเป็ น ที่ ม าของการที่ ส ถาบั น การ
อาชี ว ศึ ก ษาไม่ ได้ รั บ การเพิ่ ม อั ต ราก าลั ง และงบประมาณสนั บ สนุ น ตามที่ ค วรจะได้ รั บ โดยที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากาลังรองผู้อานวยการในสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา
ลดลงต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เหลือรองผู้อานวยการสถานศึกษาเพียง ๓ คน เท่านั้น และขณะนี้สถาบันการ
อาชีวศึกษากาลังดาเนินการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ฉบับใหม่ เพื่อปลดล็อกกฏหมายที่ไม่เอื้อ
ต่อการบริหารจัดการสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งควรเสนอขออัตรากาลังตามกรอบที่ได้รับ โดยอ้าง
เหตุผลว่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการที่จะขับเคลื่อนสถาบันสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้การ
อาชีวศึกษามีคุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ

/ประธาน…
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ประธานที่ประชุมสรุปผลความเห็นตามที่คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ นาเสนอ และ
มอบสถาบัน ฯ ดาเนินการขออัตรากาลังตามกรอบที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบ
แล้ว โดยอ้างถึงความจาเป็นในการสร้างความเข้มแข็ง ที่จะขับเคลื่อนสถาบัน การอาชีวศึกษาสู่เป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ประชุ ม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ มสภาสถาบั นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานจานวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่กาลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอในที่ประชุม
ว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รับสมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียน และ
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น สถานศึกษา
ได้ส่งข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ให้สถาบัน ฯ รวบรวมและบันทึกเป็นสถิติในแต่ละปีการศึกษา
สถาบั น ฯ ขอรายงานจ านวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ทุ ก ระดั บ ชั้ น ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ น
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ภาพรวมจานวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาแนกตามสถานศึกษา

หมายเหตุ * แสดงจานวนนักศึกษาที่ลดลงระหว่างปีการศึกษา
ที่มา : ข้อมูลจากระบบ ในเว็บไซต์ http://vdis.vec.go.th
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ เห็ น ชอบค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และการจัดทานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
ตามที่สถาบัน ฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ จัดทาผลงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ และนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดย
จะขับเคลื่อนการจัดทาผลงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และนักศึกษา ให้เป็นไป
อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และมีกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้งานได้จริง
พร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างภาคภูมิใจ สถาบัน ฯ จึงได้จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดทานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
(ร่าง)
คาสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ที่........./๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดทา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------เพื่อเป็นการพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ถูกต้อง มีคุณค่า
ทั้งในเชิงวิชาการ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้นาไปใช้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๑๒) แห่ งพระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
สภาสถาบั น การอาชีวศึกษาภาคเหนื อ ๔ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาผลงาน
วิช าการ งานวิจั ย และการจัด ทานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่ งประดิษฐ์ ของสถาบั นการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
/๑. คณะอนุกรรมการ…
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๑. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๑.๒ นายสงวน บุญปิยทัศน์

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

๑.๓ นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑.๔ นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

อนุกรรมการ

๑.๕ นายทองคา ตินะลา

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

อนุกรรมการ

๑.๖ นายปรีชา การัก

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

อนุกรรมการ

๑.๗ นายมานิตย์ มณีโชติ

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

อนุกรรมการ

๑.๘ นายมะณู คุ้มกล่า

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

๑.๙ นายวรพงษ์ ขุนอินทร์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบาย วางแผนแนวทางการด าเนิ น งาน ให้ ค าแนะน า และให้ ค าปรึ ก ษา
แก่ ค ณะอนุ ก รรมการทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมและเทคโนโลยี สิ่ งประดิ ษ ฐ์
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
๒.๑ นายสมคิด บุญเทวี
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

ประธานอนุกรรมการ

๒.๒ นางพรลินี ชัยรัตน์

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

รองประธานอนุกรรมการ

๒.๓ นายสมชาย เจนพานิช

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

รองประธานอนุกรรมการ

๒.๔ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

อนุกรรมการ

๒.๕ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

อนุกรรมการ

๒.๖ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

อนุกรรมการ

๒.๗ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

อนุกรรมการ

๒.๘ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

อนุกรรมการ

๒.๙ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

อนุกรรมการ

๒.๑๐ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

อนุกรรมการ

๒.๑๑ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

อนุกรรมการ

๒.๑๒ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

อนุกรรมการ

/๒.๑๓ รองผู้อานวยการ…
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๒.๑๓ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

อนุกรรมการ

๒.๑๔ นายสราวุธ พัชรชมพู

อนุกรรมการ

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๒.๑๕ นายฉัตรชัย งาหอม

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี

อนุกรรมการ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๒.๑๖ นายเปรม เพ็งยอด

อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ยานยนต์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๒.๑๗ นายสิงหา ตินชาติ

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี

อนุกรรมการ

การก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๒.๑๘ นายตรัยภพ บุญรอด

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการออกแบบ

อนุกรรมการ

ผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๒.๑๙ นายมานพ ฉิมมา

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อนุกรรมการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๒.๒๐ นางอุมาพร แขดอน

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการจั ด การ

อนุกรรมการ

งานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๒.๒๑ นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ยานยนต์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๒.๒๒ นายณัฐดนัย เรือนคา

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้า

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๒.๒๓ นายสมศักดิ์ หมอแสง

อาจารย์ ประจาหลักสูตรสาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้า

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๒.๒๔ ว่าที่ร้อยตรีเกชา อยู่แก้ว

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี

อนุกรรมการ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๒.๒๕ ว่าที่ร้อยตรีไพศาล สินธุ์พูล อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ยานยนต์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๒.๒๖ นายมะณู คุ้มกล่า

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

อนุกรรมการและเลขานุการ

๒.๒๗ นายวรพงษ์ ขุนอินทร์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่…
หน้า | ๑๑
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มีหน้าที่
๑) สารวจ และตรวจสอบความต้องการในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ
สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
๒) กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานจัดทานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษา
๓) จัดฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาอาจารย์แ ละนักศึกษาของสถาบัน ฯ ให้มีความรู้ใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย และวิธีการจัดทาผลงานการวิจัย
๔) ปฏิบัติงานและภารกิจอื่น ตามที่สภาสถาบัน ฯ มอบหมาย
๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
๓.๑ นายมะณู คุ้มกล่า
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

ประธานอนุกรรมการ

๓.๒ นายชัด อินทะสี

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

รองประธานอนุกรรมการ

๓.๓ นางสุมาลี อยู่รุ่งเรือง

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

อนุกรรมการ

๓.๔ นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

อนุกรรมการ

๓.๕ นางสรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

อนุกรรมการ

๓.๖ นางชฎารัตน์ แก้วไทย

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

อนุกรรมการ

๓.๗ นายธีรพจน์ เครือพานิช

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

อนุกรรมการ

๓.๘ นายสุขสันต์ กองสุข

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

อนุกรรมการ

๓.๙ นายยงยุทธ พรมบุตร

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

อนุกรรมการ

๓.๑๐ นายวรพงษ์ ขุนอินทร์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ

อนุกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑) ให้คาแนะนา และพัฒนารูปแบบงานวิจัยให้สู่มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.)
๒) ส่งเสริม สนั บ สนุน ให้มีการจัดทาผลงานวิช าการ งานวิจัย การจัดทานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และจัดให้มีการนาเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การประกวดผลงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
๓) จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๔) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงานวิจัยอื่น ๆ ที่สภาสถาบัน ฯ มอบหมาย
ให้ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่าย พิจารณาความเหมาะสมในการเชิญคณะทางานตามความถนัด
และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ และสามารถแต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมได้
/ตามความ…
หน้า | ๑๒
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ตามความจาเป็น โดยแจ้งให้สถาบัน ฯ ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่………………………..พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ

๕.๒ เห็น ชอบเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณา และเห็นชอบการปรับแก้ไขหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อ ง) ของวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร
ดร.ทองค า ติ น ะลา กรรมการสภาสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอในที่
ประชุมว่า วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ขออนุญาตนาเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) บรรจุเข้าในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา โดยเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัย เทคนิ คกาแพงเพชร ที่จะเปิ ดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วนั้น วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรได้
ดาเนินการนาส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยังฝ่ายตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับคาแนะนาให้ปรับแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบั ติการ สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ต (ต่อเนื่ อง) เรื่อง คุณ สมบั ติผู้ เข้าศึกษาต่อ และวิทยาลั ย ฯ ได้
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ น ชอบเพิ่ มวาระการประชุมเพื่อพิ จารณา และเห็ นชอบการปรับแก้ไข
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต (ต่ อ เนื่ อ ง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

/ระเบียบวาระที่ ๖…
หน้า | ๑๓
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ประธานหารือกับ ที่ ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

หน้า | ๑๔

