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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 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. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

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

 

 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๕. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๗. ดร.โอภาส เกตุเดชา เข้าร่วมประชุมแทน ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
 

ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
(ไม่มี) 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๐ คน  

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

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ

สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
ประธานมอบหมายให้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชี วศึกษา

ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลังด าเนินการจัดเตรียมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ซึ่งคาดว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าหนังสือ
อนุสรณ์บัณฑิตอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ด้วย  หากมีรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม สถาบัน ฯ จะรายงานให้ที่ประชุม
ทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฺฏิบัติการ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ   

ประธานมอบหมายให้ นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฺฏิบัติการ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ของ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖, พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความแตกต่างกันในด้านการก าหนด
คุณสมบัติของผู้เรียน ดังนี้ 

๑.๒.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖  

“ข้อ ๑๒ คุณสมบัติผู้เรียน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน” 

๑ .๒ .๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ   
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 

/“ข้อ ๑๑… 
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“ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ป ีและไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้อง

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา” 

 

๑.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี หรือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 

๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อหลักสูตร  ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่พัฒนาหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  และเปิดรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และต่อ ๆ ไป จ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติให้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ร่างหนังสือขอผ่อนผันคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ โดยในนามของคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ท าหนังสือแจ้งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหนังสือไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอผ่อนผันคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ  โดยขอให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานเสนอความเห็นว่า ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แนวปฏิบัติจะต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์  สถาบัน ฯ จะต้องท าข้อบังคับสถาบัน 

/การอาชีวศึกษา… 
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การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบัน ฯ โดยให้น าเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้ เพ่ือให้สภาสถาบัน ฯ เห็นชอบให้สถาบัน ฯ จัดท าร่างข้อบังคับดั งกล่าว และ
น าเสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่าในการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป สถาบัน ฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องควร
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาไว้ให้ชัดเจนว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษา สาขาวิชาใดบ้าง  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประธานมอบหมายให้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์  ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  และขณะนี้ได้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ก าหนด
อัตราเงินเดือน  ส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ                 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้แก้ไข โดยเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑) ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อ ๑.๓ ทุนมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลา  

ข้อความเดิม : “ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ 
และจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาแล้ว ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน ๖๐,๐๐๐ (หกหมื่นบาท
ถ้วน)” 

 
/ปรับแก้ไขเป็น… 
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ปรับแก้ไขเป็น  :“ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก
โครงการ และจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาแล้ว ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ (สามหมื่น
บาทถ้วน)” 

๒) แก้ไขมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อ ๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
ข้อความเดิม   :  มติที่ประชุม “คณะกรรมการรับทราบ” 
ปรับแก้ไขเป็น : “มติที่ประชุม “คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 

๑) รับทราบ 
๒) มอบสถาบัน ฯและสถานศึกษา

ในสังกัดสถาบัน ฯ ด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี” 
ข้อ ๔.๒ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

 ข้อความเดิม   : มติที่ประชุม “คณะกรรมการรับทราบ” 
ปรับแก้ไขเป็น : มติที่ประชุม “คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 

๑) รับทราบ 
๒) มอบสถาบัน ฯและสถานศึกษา

ในสังกัดสถาบัน ฯ ด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี” 
 

๓) ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
ข้อ ๖.๑ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค

ก าแพงเพชร 
ย่อหน้าแรก  บรรทัดที่ ๖  

ข้อความเดิม   : “ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มาร่วมรับเสด็จด้วย และได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร โดยได้มอบภารกิจหลักให้วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชรด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาก าลังคนที่รองรับการขยายตัว….ฯลฯ…” 

ปรับแก้ไขเป็น : “ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มาร่วมรับเสด็จด้วย และได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพ่ือส ารวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาก าลังคนรองรับการขยายตัว….ฯลฯ….” 

 

 
 
 
 

/ย่อหน้าที่สาม… 
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ย่อหน้าที่สาม บรรทัดที ่๒๖ 
ข้อความเดิม  : “ระหว่างโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกและภาคตะวันตกกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคเหนือและภาคตะวันตก (EWEC : East--
West Economic Corridor & NWEC : North-West Economic Corridor) ให้วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นที่ตั้ง
ศูนย”์ 

ปรับแก้ไขเป็น : “ระหว่างโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตกกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคเหนือและภาคใต้ (EWEC : East--West 
Economic Corridor & NSEC : North-South Economic Corridor) ให้วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นที่ตั้งศูนย์”  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ รายงานการประเมินความพร้อมเพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์  

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอใน
ที่ประชุมว่า  ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอเพ่ิมจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากจ านวน ๒๐ คน/
ห้องเรียน เป็น ๒๕ คน/ห้องเรียน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อม
ของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะ
รองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นได้หรือไม่ นั้น กรรมการได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปผลการประเมิน
ความพร้อม ดังนี้ 

๑) พ้ืนทีห่้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพียงพอ 
๒) มีสถานประกอบการที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๓) มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องมือที่ ใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพียงพอ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบ 
๑) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพ่ิมจ านวนผู้ เข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาก
จ านวน ๒๐ คน/ห้องเรียน เป็น ๒๕ คน/ห้องเรียน  

๒) ให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายหัวเพ่ิมเติม 
 

/๓.๒ รายงาน… 
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๓.๒ รายงานการประเมินความพร้อมเพื่อเพิ่มห้องเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี    

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอเพ่ิมจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาก ๑ 
ห้องเรียน ๒๐ คน เป็น ๒ ห้องเรียน รวม ๔๐ คน เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจ และสมัครเรียนมากเกินกว่าที่
ก าหนดไว้  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมข้ึนได้หรือไม ่นั้น กรรมการได้ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

๑) พ้ืนที่ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีเพียงพอ สามารถรองรับจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน  

๒) มีการท าความตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๓) มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ และส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบ 
๑) ให้วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเพ่ิมจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาก ๑ 
ห้องเรียน ๒๐ คน เป็น ๒ ห้องเรียน รวม ๔๐ คน 

๒) ให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายหัวเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                                (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

๕.๑ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ [มาตรา ๒๕ (๖)]    

 
 

/นางพรลินี… 
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นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงาน
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
ดังนี้ 

๕.๑.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี ๑๓๗ ๑๑๑ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๐๙ ๖๒ 
การตลาด ๒๗ ๑๒ 

ธุรกิจค้าปลีก ๘ ๔ 

เลขานุการ ๒๑ ๑๖ 

ศิลปกรรม 

วิจิตรศิลป์ ๑๐ ๓ 

การออกแบบ ๑๗ ๘ 
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ๘ ๓ 

เทคโนโลยีศิลปกรรม ๒ - 

คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ๙ ๓ 
แอนิเมชั่น ๗ ๕ 

คหกรรมศาสตร์ 

แฟชั่นและสิ่งทอ ๓ ๒ 

อาหารและโภชนาการ ๔๗ ๓๖ 
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๙ ๕ 

คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ๑๑ ๗ 

รวม ๔๒๕ ๒๗๗ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๑      รวม ๒๗๗ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๐๒๖๒    ลงวันที่  ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 

 
 
 

/๒) ระดับ… 
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๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี ๑๙๓ ๑๕๒ 

การตลาด ๔๔ ๔๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๖๘ ๘๑ 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิ) ๑ ๑ 

การเงินและการธนาคาร ๙ ๙ 

การจัดการส านักงาน ๖๙ ๖๑ 
การจัดการโลจิสติกส์ ๔๗ ๔๒ 

ศิลปกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิก ๗ ๕ 

การออกแบบผลิตภัณพ์ ๒๒ ๑๒ 
มัลติมิเดีย ๓๗ ๒๖ 

คหกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีแฟชั่น ๙ ๔ 

อาหารและโภชนาการ ๓๕ ๓๒ 

ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๑๔ ๑๒ 

 รวม ๖๕๕ ๔๘๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๑      รวม ๔๘๐ 

 (ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๐๒๖๒    ลงวันที่  ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 

๕.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ ๒๒ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๒๔ 

ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ๔ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๓๑ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๒๔ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒๒ 
/๑) (ต่อ)… 
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๑) (ต่อ) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๔๐ 
การตลาด การตลาด ๑๑ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๒ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๑  รวม ๒๑๓ 

 (ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๒๖๕   ลงวันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 
๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๓๒ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑๒ 

เทคนิคโลหะ 
เทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสร้างโลหะ  
๔ 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑๘ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ๒๘ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑๐ 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๔๐ 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี ๕๖ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๑๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๕ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๑   รวม ๒๔๕ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๒๖๖  ลงวันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 
 
 
 

/๕.๑.๓ วิทยาลัย… 
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๕.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ ๒๙ 
ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ๑๓ 

ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๖ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๒๓ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑๐ 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี ๕๓ 
การตลาด การตลาด ๑๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๙ 

คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๙ 

คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๖  มีนาคม ๒๕๖๑    รวม ๑๘๒ 

 (ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๓๕๗    ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 

๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๒๓ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ๕ 
โยธา โยธา ๙ 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี ๖๘ 

การตลาด การตลาด ๒๓ 
การเลขานกุาร การเลขานุการ ๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๘ 

คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๑๓ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๖  มีนาคม ๒๕๖๑    รวม ๑๘๒ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๓๕๗    ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
/๕.๑.๔ วิทยาลัย… 
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๕.๑.๔ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ ๒๘ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๖ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๗ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๓ 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี ๑๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔ 

คหกรรมศาสตร์ แฟชั่นและสิ่งทอ 
เสื้อผ้าแฟชั่น ๓ 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ๓ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๑    รวม ๖๔ 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๑๑๔    ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 

 
๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์  ๓๖ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๕ 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๘ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๑    รวม ๔๙ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๑๑๔    ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๑.๕ วิทยาลัย… 
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๕.๑.๕ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ ๖๓ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๔๓ 

ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ๓ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๔๙ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๕๘ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒๐ 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ๑๕ 

 ส ารวจ ส ารวจ ๑๙ 

โยธา โยธา ๓๕ 
เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ๓ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๑    รวม ๓๐๘ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๑๘     ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 
 

๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ ๒ 

เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ๖ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๑   รวม ๘ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๑๘     ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 

/(๒) หลักสูตร… 
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 (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๑๑๕ 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๖๙ 

เทคนิคโลหะ 
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง

โลหะ 
๔ 

ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ๓ 

ไฟฟ้าก าลัง 
ไฟฟ้าควบคุม ๔๑ 
ไฟฟ้าก าลัง ๑๑ 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๘๒ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑๗ 
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ๙ 

ส ารวจ ส ารวจ ๒๙ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ๖๘ 

โยธา โยธา ๑๐๗ 

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ๑๖ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๑   รวม ๕๗๑ 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๑๘     ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑) 

 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
(ปวส.) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
๕.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ขอเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่

ประชุมว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะขอเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและมีความประสงค์ที่จะเรียนในสาขาวิชานี้ ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 
 

/มติที่ประชุม…   



         

หน้า | ๑๖  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการอนุมัติให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และท าหนังสือแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๕ .๓ แนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุม
ให้พิจารณาแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   คณ ะกรรมการเห็ นชอบให้ สถาบั น  ฯ จั ดท าร่ างข้ อบั งคั บ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ และน าเสนอให้ที่
ประชุมสภาสถาบัน ฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑          
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
        

 
 

 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมคิด บุญเทวี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


