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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๘ คน
๑. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๒. นายสมคิด บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๕. นายทองคา ตินะลา
๖. ดร.ชัด
อินทะสี
๗. นายสมชาย เจนพานิช
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสรรเสริญ นภาพร
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล
๔. นายสมคิด
พวงชื่น

กรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายกสภาสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๗ คน
๑. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๒. ดร.สุรางค์
อภิรมย์วิไลชัย
อนุกรรมการ
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ
อนุกรรมการ
๔. นายปรีชา
การัก
อนุกรรมการ
๕. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
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๒. (ต่อ)
๖. ดร.ศิวรักษ์
๗. นายรังสันต์

บุญประเสริฐ
นุสติ

อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๓. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๔. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
อนุกรรมการ
๕. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๖. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๗. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๘. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๙. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๓ คน
๑. นายเปรม
เพ็งยอด
๒. นายชิษณุชา
ดวงอภินันท์
๓. นางสาวจันทนี เสือก้อน

ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

/เริ่มประชุม…
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสมคิด บุ ญ เทวี ผู้ อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ ประชุมว่า
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภาสถาบั น ฯ ในครั้งนี้ ได้ จึ งขอเสนอชื่อ นายสงวน บุ ญ ปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานที่ป ระชุม ตามข้อบั งคับ สถาบั น การอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ ๔ ว่าด้ว ยการประชุมสภาสถาบั นการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ผู้อานวยการสถาบัน ฯ
เสนอ หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปไกลมาก
ประชาคมโลกใช้ระบบการสื่อสารออนไลน์อย่างทั่วถึง มีการรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
ในปั จจุ บั น ได้มีการน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้กับ การจัดการเรียนการสอน ผู้ เรียนสามารถที่จะ
ลงทะเบียนเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ไม่จาเป็นต้องเดินทางหรือเรียนภายในสถานศึกษาตามที่เคย
ปฏิบัติมา ผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพและเรียนไปด้วย สถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษาออนไลน์จะมี
ระบบวิธีการประเมินผลการเรียน และการเทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปรากฎการณ์
ทางการศึกษารูปแบบใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม ขณะนี้การศึกษาของไทยเริ่มปรับตัว
ให้ เข้ากับ ยุ คสมัย เนื่ องจากปั จจุ บั น จ านวนผู้ เรียนในมหาวิทยาลั ย ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของอาชีวศึกษา จึงเรียนให้ที่
ประชุมทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันคิด วางแผน และเตรียมการในเบื้องต้นที่จะรับมือกับการจัดการเรียนการสอน
สายอาชีพแบบใหม่ในอนาคต
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธานมอบหมายให้ นายสมคิด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชีว ศึก ษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาลังดาเนินการจัดเตรียมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ คาดว่าจะจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๓ สถาบัน ประมาณ ๔,๐๐๐ คน เข้ารับพระราชทาน
/ปริญญาบัตร…
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ปริญญาบัตรในครั้งนี้ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จะมีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๒๑๒ คน และ
เมื่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งกาหนดการแล้ว สถาบัน ฯ จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
สถาบั น ฯ ทราบ และในภาคเรี ยนที่ ๒ นี้ ให้ ส ถานศึกษาประกาศแจ้งให้ นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ ที่จะส าเร็จ
การศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ยื่น คาร้องขอสาเร็จ การศึกษา และลงทะเบียนบัณ ฑิต ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่กาหนด
มติทปี่ ระชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
หลักสูตร BTECH ของสถาบันการอาชีวศึกษา
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธาน
แจ้งที่ประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น BTECH ของสถานศึกษาในสังกัด
สถาบั น ฯ และในการประชุม วัน นี้ จ ะนาเสนอรายละเอียดให้ ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบเพิ่ ม เติ ม คือ เมื่อ วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๒ ได้ไปเข้ารั บ การอบรมการจัดทาแผนการฝึ กอบรมหลักสู ตร BTECH ซึ่งเป็นของสหราช
อาณาจั กรอังกฤษ หลั กสู ตรดังกล่ าวนี้ เป็นหลักสู ตรระดับนานาชาติเป็น ที่ยอมรับทั่ว โลก นักศึกษาที่ จบ
การศึกษาออกไป สามารถนาใบรับรองของ BTECH นี้ ไปสมัครทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ทั่วโลก
๒๕๐ ประเทศ ซึ่งนายกรัฐ มนตรีของไทยได้ ทา MOA [บัน ทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement
หรือ MOA ] ประโยชน์หรือข้อดี ของการนาหลักสูตร BTECH มาใช้ คือ นักศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในวิชาชีพเป็ นไปตามมาตรฐานของ BTECH ซึ่งทั่วโลกยอมรับ แต่จะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่
สถานศึกษาเข้าสมัครใช้หลักสูตร BTECH จะต้องจ่าย และหากจะสมัครใช้หลักสูตรดังกล่าวนี้จะต้องเลือก
สถานศึกษาแห่งหนึ่งในสถาบัน ฯ จัดตั้งเป็นศูนย์ BTECH โดยให้ศูนย์นี้ทาหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษา
ต่าง ๆ ที่จะเปิดสอนกับศูนย์ดังกล่าว ขณะนี้มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในประเทศไทย จานวน ๘ สาขาวิชา จาก
ทั้งหมด ๓๖ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาวิช าวิศ วกรรมการผลิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมเมคคาทรอนิ ก ส์ สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจบริการ หลักสูตร BTECH ได้ถูกนาไปใช้ในการเรียน
/การสอน…
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การสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก ๘๐ ประเทศ หลักสูตร BTECH สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) รวมถึ งระดั บ
ปริญญาตรี (ทล.บ)
ในกรณีที่สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ มีความสนใจ และมีความประสงค์ที่จะขอเปิดสอน
หลั ก สู ตรดังกล่ าว เมื่อ สมัครกับ BTECH แล้ ว ทาง BTECH จะส่ งผู้ เชี่ยวชาญมาประเมิน ความพร้อมของ
สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ BTECH แต่สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ จะต้องเตรียม
ค่าใช้จ่ายในการสมัครและประเมินศูนย์ BTECH จานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นเมื่อผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ จะได้รับอนุญาตให้ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของ BTECH ซึ่งหลักสูตรนี้มีการจัดทาหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาจีน และ
ภาษาไทย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะมีการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓
วัน จะมีค่าจ่ายครั้งละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท รวม ๑ ปี เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม
เป็ นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อจบหลัก สูตรจะได้ใบรับรองที่ระดับ ๓ (Level 3) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบรับรองที่
ระดับ ๕ (Level 5) และเมื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ อีก ๑ ปี จะได้ใบรับรองที่ระดับ
๖ (Level 6) เป็นระดับปริญญาตรี
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษานั้น สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ จะเรียกเก็บ
จากนั กศึกษาในสาขาวิช าละ ๖,๑๕๐ บาท ต่อ ภาคเรียน ปัญ หาที่ส าคัญ คือ สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ
จะต้องหางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และในการอบรมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่เห็นว่าในการนาหลักสูตรของ BTECH มาใช้ อาจทาเป็น ๒ รูปแบบ คือ
๑) น ามาใส่ ใ นวิ ช าเลื อ กเฉพาะ หรื อ วิ ช าเลื อ กบั ง คั บ ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒) เปิดเป็ นหลักสูตรพิเศษแยกออกจากหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาด าเนิ น การ ซึ่ ง จะสั่ ง การให้ ส ถานศึ ก ษา และสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาน าไปปฏิ บั ติ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยบางแห่งได้นาหลักสูตร BTECH เปิดสอนนักศึกษาแล้ว แต่ถ้าหากสถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ
จะนาหลักสูตร BTECH มาใช้ ควรจะต้องศึกษาความพร้อม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
๑) การนาหลักสูตร BTECH มาใช้ ควรเป็นการเพิ่มเติมในหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีอยู่แล้ว
/๒) BTECH…
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๒) BTECH อาจจะมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ค รู อาจารย์ ผู้ ส อนของสถานศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะเปิด ซึ่งสถานศึกษาจะมีบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่
๓) สถานศึ ก ษาไม่ มี ค รุ ภั ณ ฑ์ หรื อ อุ ป กรณ์ ก ารสอน ตามที่ ท าง BTECH ก าหนด
จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม และหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ คือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะมีคณะทางานที่
รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลและจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อน จึงแจ้งให้สถานศึกษา และสถาบัน
การอาชีวศึกษาทราบเพื่อการตัดสินใจ
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ว่า สถาบัน ฯ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ควรไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรของ
BTECH เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
สถานศึกษาที่นาหลักสูตร BTECH ไปใช้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เสนอความเห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร BTECH หากมีคุณภาพใช้ได้จริงก็ควรจะนามาใช้
แต่ลักษณะการนาเสนอหลักสูตรนี้ คล้ายกับการประกันคุณภาพ ISO คือ จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญของ ISO มา
ประเมิ น ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานนั้ น ได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งในการรับรองคุณภาพจะมีค่าใช้จ่ายตามมา และหลังจากการรับรองคุณภาพผ่านไปทุกสิ่ง
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ดังนั้น เมื่อสถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ จะนาหลักสูตร BTECH มาใช้ ควรจะต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
๑) ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้รอบคอบ เช่น หากสถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ
จัดการเรียนการสอนไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของ BTECH จะส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษาของ
นักศึกษาหรือไม่
๒) หลักสูตร BTECH น่าจะเป็นหลักสูตร Short course training หมายความว่า ถ้า
นักศึกษาเรียนผ่านครบตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้วจึงจะได้ใบรับรองจาก BTECH สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ ไม่
ควรนารายวิชาของ BTECH ใส่ไว้ในหลักสูตร เพราะอาจส่งผลกระทบกับนักศึกษา ซึ่งถ้าหากผลการประเมิน
ของ BTECH ไม่ผ่าน แต่นักศึกษาจบการศึกษาในหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็น
ปัญหาขัดแย้งกัน
๓) ในกรณี ที่ จ ะน าหลั ก สู ต ร BTECH มาใช้ ควรจะท าเป็ น หลั ก สู ต รแยกเฉพาะ
ต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/ข้อเสนอแนะ…
หน้า | ๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

ข้อเสนอแนะ คือ
๑) ให้สถาบัน ฯ ตั้งคณะทางานไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
๒) เมื่อ สถานศึก ษา หรือ สถาบั น ฯ เห็ น ว่า หลั ก สู ต ร BTECH นี้ เป็ น ประโยชน์ ให้
สถานศึกษาไปศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่า
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ว่า การที่ส ถานศึก ษา หรื อสถาบั น ฯ จะนาหลั กสู ตร BTECH มาใช้ ควรจะต้องทาเป็ น ทางเลื อกส าหรับ
นักศึกษา ส่วนในเรื่องงบประมาณสนับสนุนนั้น คาดว่าทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจจะ
จัดสรรงบประมาณให้ตามความจาเป็น และเป็นไปได้ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจมีหนังสือ
ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการหลักสูตร BTECH ของสถานศึกษา และสถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ และมอบสถาบัน ฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑) ตั้งคณะทางานไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร BTECH
๒) ทาหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องหลักสูตร BTECH มาบรรยายให้ความรู้
กับ ครู อาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ
๓) ทาหนังสือแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ทราบผลความคืบหน้า
ในการดาเนินงานของสถาบัน ฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุ ญ เทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน รวม
ทั้งหมด ๘ สาขาวิช า ขณะนี้ ส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ การรับรองหลั กสู ตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗ สาขาวิชา รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

/เปิดสอน…
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เปิดสอน
ลาดับ
ปีการศึกษา
2557

2558

2559

2560
2562

มติที่ประชุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การอนุมัติ
จาก
กอศ.
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

การจัดการงานคหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

เทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
P
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
P
เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
สาขาวิชา

สถานศึกษา

การอนุมัติ
พัฒนา
การอนุมัตจิ าก
จาก
หลักสูตร ลาดับ
สาขาวิชา
ก.พ.
สกอ.
ปีการศึกษา
2562
1 เทคโนโลยีเครื่องกล




2562
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า








P

P

P

P


คณะกรรมการรับทราบ

๔.๒ แผนการรับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานจั ก รยานยนต์ และเครื่ องยนต์ เล็ ก อเนกประสงค์ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ของวิท ยาลัย เทคนิ ค
นครสวรรค์ จานวน ๒๐ คน
นายสาคร ศิ ริ วั ฒ นาโรจน์ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ มอบให้
ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒ นาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบัน ฯ
นาเสนอที่ประชุมว่า ตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักเรียน เข้า
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก
อเนกประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มเติมนั้น วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์มีความพร้อมเปิดสอนในสาขางาน
ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมรับทราบแผนการรับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่าง
ยนต์ สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๒๐ คน
มติที่ประชุม
รั บ ทราบแผนการรั บ นั ก เรี ย น ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช .) สาขาวิ ช า
ช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ จานวน ๒๐ คน
๔.๓ แผนการรับนั กศึกษา ในระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) ทวิภ าคี
เพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายปรีชา การัก ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นาเสนอที่ประชุมว่า ด้วย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา : ด้านผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อ
/สนับสนุน…
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สนั บ สนุ น การพัฒ นาอุตสาหกรรม First s-curve, New s-curve เพิ่ มเติมนั้น วิทยาลั ยเทคนิคอุทัยธานีได้
สารวจความพร้อมแล้วเห็นว่ามีความพร้อมที่จะเปิดสอน ๒ สาขาวิชา จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบแผนการรับ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี เพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
ประเภทวิชา
สาขาวิชา/สาขางาน แผนการรับ (คน) จานวนที่รับเพิ่ม (คน)
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์
๑๕
๑๕
อุตสาหกรรม
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
๑๕
๑๕
มติที่ประชุม รับทราบแผนการรับนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี เพิ่มเติม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไฟฟ้ า ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ น าเสนอการปรับ ปรุงหลั กสูตรระดับปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ สาขาวิช า
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ให้ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณาตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๒) มอบผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการขออนุมัติใช้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
๕.๒ อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอใน
ที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ กาลังดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
หั ว ข้อ ต่ าง ๆ ตามที่ ป รากฏในสารบั ญ เพื่ อให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบก่ อ นที่ จะจัด ท าในส่ ว น
รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ วิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ ปี ๒๕๖๒ ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๑.๒ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/๑.๓ ยุทธศาสตร์…
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๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
๑.๔ ยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ ๒๐ ปี
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๖ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๗๙
๑.๗ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๘ นโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และแนวคิดประเทศไทย ๔.๐
๑.๙ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการ
กีฬา ได้เสนอรายงานต่อรัฐบาลเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา จานวน ๖ เรื่อง
๑.๑๐ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ๒
(Development Strategies)
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒.๑ ประวัติและความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์
๒.๓ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ข องการพั ฒ นาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
๒.๔ แผนผังคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒.๕ ผังบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒.๖ ผั ง โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
โครงสร้าง ปี ๒๕๖๒ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ของสถาบั น การ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒.๑๑ แผนการรับ นั ก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สาย
ปฏิบัติการ
ส่วนที่ ๓ แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ และโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
๓.๑ สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได้รับพิจาณาจัดสรรเบื้องต้น
๓.๒ สรุปงบหน้ารายจ่าย
/๓.๓ ปฏิทิน…
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๓.๓ ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินงานตามโครงการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ข้อมูลการจ้างเหมาบริการ
ข้อมูลการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๑) อนุมัตหิ ลักการตามหัวข้อเรื่องที่ปรากฎในสารบัญ
๒) อนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
๕.๓ อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เพิ่มเติม
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เสนอที่
ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ที่
ประชุ ม มี ม ติ ให้ วิ ท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษานครสวรรค์ รับ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สาย
ปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) จานวน ๒๕ คน
๒) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) จานวน ๒๐ คน
๓) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) จานวน ๒๕ คน
แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรมเป็น
จานวนมาก และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานประกอบการ และ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากจานวน ๒๕ คน เป็น ๒๘ คน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพิ่มเติม
จากจานวน ๒๕ คน เป็น ๒๘ คน

/๕.๔ อนุมัต…ิ
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๕.๔ อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เพิ่มเติม
นายมานิตย์ มณีโชติ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เสนอที่ประชุมว่า ในการ
ประชุ มสภาสถาบั น ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุ ธ ที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ที่ ประชุมมีม ติให้
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) จานวน ๒๐ คน นั้น แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) เป็นจานวนมาก และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรมีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์
ผู้ ส อน สถานประกอบการ และครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ในการเรีย นการสอน จึ งขอปรับ แผนการรับ นั ก ศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) จากจานวน ๒๐ คน เป็น
๒๕ คน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เพิ่มเติม จากจานวน ๒๐
คน เป็น ๒๕ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดวันรับประกาศนียบัตรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า สถาบัน ฯ กาลังดาเนินการรวบรวมข้อมูล กาหนดวันรับประกาศนียบัตรของสถานศึกษาในสั งกัดสถาบัน ฯ
เพื่อจะนามากาหนดวันประชุมสภาสถาบันฯ ให้สอดคล้อง และทันก่อนวันรับประกาศนียบัตรของสถานศึกษา
ขอให้สถานศึกษาแจ้งกาหนดวันรับประกาศนียบัตรให้สถาบัน ฯ ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้ อานวยการสถาบั นการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่
ประชุมว่า ตามที่สานักพัฒนาและความร่วมมืออาชีวศึกษา มอบหมายให้สถาบันฯ ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานโครงการศูน ย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ ม ชน (Fix it Center) ของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สถาบั น ฯ รวม ๔
จังหวัด จานวน ๓๒ ศูนย์ ซึ่งรวมถึงสถานศึกษานอกสังกัดสถาบันฯ ด้วย และทางสถาบันฯ จะดาเนินการ
ติดตาม โดยการจัดทาเป็นปฏิทินการดาเนินงาน และจะเชิญรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมเพื่อวางแผนในการดาเนินงานร่วมกัน สถาบันฯ จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๖.๓ การเทียบ…
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๖.๓ การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รายวิชา
นายปรีช า การัก ผู้ อานวยการวิท ยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้
สถานศึกษาในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาประสบปัญ หาในการเที ยบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์รายวิชามาก ซึ่งจะต้องมีแผนการเรียนให้ครบตามหลักสูตร และเทียบโอนได้ ๒ ใน ๓ หากเรียน
ไม่ครบตามหลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะไม่อนุมัติผลการเรียน และสถานศึกษาแห่งใด
ทีเ่ ปิดสอนด้วยการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รายวิชามาแล้ว หากจะเปิดสอนเทียบโอนใหม่จะต้องขอ
อนุญาตเป็นครั้งคราวไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ดร.สุ ร างค์ อภิ ร มย์ วิ ไ ลชั ย ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครสวรรค์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัย ให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่
๑) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท เชิญบุคลากรของ
วิทยาลั ยร่วมเป็ น พี่เลี้ยงในการจัดห้องเสวย และจัดเตรียมพระกระยาหารในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ
๒) การออกประชาสั ม พั น ธ์ แ นะแนวการเรี ย นการสอนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาทาง
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์
๓) วิทยาลัย อาชีวศึกษานครสวรรค์มีผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ได้รับการ
คัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติ จานวน ๑๑ สาขาวิชา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๕ กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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