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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
.................................................................................................... 

 
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 

ผู้มาประชุม  ๑๐ 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 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๑๐. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม  ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๒. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๔ คน  

๑. นางสุรางค์ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๒. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายทวีวัฒน์   รื่นรวย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

แทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย 

    ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๑ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๓. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรีตามแบบประเมินปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประธาน แจ้งที่ประชุม เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรีตามแบบประเมินปี          

พ.ศ. ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๒ การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังตามโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้งใน และนอกสถาบันการอาชีวศึกษา  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมทราบ 
เรื่อง การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังตามโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งใน และนอก
สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งทางสถาบันได้ด าเนินการเชิญรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันมาประชุมหารือ ท าความเข้าใจ และเพ่ือปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษาของตนเอ งให้
เป็นข้อมูลปัจจุบัน แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส่วนสถานศึกษานอกสถาบัน
การอาชีวศึกษา ทางสถาบันได้ด าเนินการท าหนังสือขอข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว และสถาบันจะเป็นผู้รวบรวม
น าส่งต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุมตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน               

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

หน้า | ๔  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
 

สรุปประเมินความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา     ภาคเหนือ ๔   ปีการศึกษา   ๒๕๖๐   

 

 
 

ชื่อ
สถานศึกษา/
สาขาวิชา 

สรุปผลการประเมินความพร้อมรายด้าน 

(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
สรุปภาพรวม 

๑. ด้าน
หลักสูตร 

๒. ด้าน
อาจารย์ 

๓. ด้าน
สถานท่ีฯ 

๔. ด้านการ
บริหาร 

๕. ด้านสถาน
ประกอบการ 

๖.ด้าน
ผู้เรียน 

รวม ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

 ๑. วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคพิจิตร 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

ผลการประเมิน ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๑๕  ๑๐๐ ดีเยี่ยม ผ่าน 
 ๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

    สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
ผลการประเมิน ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕  ๘๕ ดี ผ่าน 
 ๓. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
ผลการประเมิน ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๑๕  ๑๐๐ ดีเยี่ยม ผ่าน 

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

  จุดเด่นของสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาพรวม  ได้แก่        

 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘  

   ๒. สถานประกอบการมีมาตรฐานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

   ๓. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
  ๔. มีแหล่งสืบค้นข้อมูลเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    
  ๕. สถานที่เรียน แยกเฉพาะระดับปริญญาตรี มีความเป็นสัดส่วน บรรยากาศร่วมรื่น เหมาะสม 
  ๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ๗. มีครุภัณฑ์เพียงพอ และทันสมัย  
           

จุดทีต่้องพัฒนาของสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาพรวม  ได้แก่       

   ๑.  ขาดแบบส ารวจความต้องการผู้ท างานจากสถานประกอบการ      

   ๒. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ขาดข้อมูลและกจิกรรม/โครงการ     

    ระดับปริญญาตรี   

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 
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๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intelligent Inverter 
ให้กับคณาจารย์ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ   

นายมะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานต่อที่ประชุม
เรื่อง ผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intelligent Inverter ให้กับคณาจารย์ของสถานศึกษาที่
อยู่ในสถาบันฯ  ตามข้อมูลดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ระบบติดตั้งการใช้งาน 

การออกแบบใช้งานได้จริงให้กับครูผู้สอน บุคลากร สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และสถาบันฯ ในเขตภาคเหนือ 

๑.๒ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ เพ่ือสามารถออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานแต่ละประเภท 
๑.๔ เพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือขยายผลเชิงพาณิชย์ 
๑.๕ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ 

 

๒. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ระบบติดตั้งการใช้งาน 

การออกแบบใช้งานได้จริงให้กับครูผู้สอน บุคลากร สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และสถาบันฯ ในเขตภาคเหนือ 

๒.๒ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพ่ือสามารถออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานแต่ละประเภท 
๒.๔ เพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือขยายผลเชิงพาณิชย์ 
๒.๕ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ 
 

๓. ลักษณะโครงการ  
เพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

๔. สถานที่ด าเนินงาน 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

๖. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
งบประมาณปี ๒๕๖๐ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน ๑๘๗,๐๐๐ บาท 

 

๗. ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
๗.๑ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๙ คน ประกอบด้วย  

๗.๑.๑ บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ นักศึกษา และครู-อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัย
การอาชีพเถิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยสารพัดช่างตาก วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  
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๗.๑.๒ บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ บุคลลากรจากส านักงานพลังงานก าแพงเพชร โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ส านักงานการไฟฟ้าภูมิภาคก าแพงเพชร ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  

๗.๒ หัวข้อที่ให้การอบรม ได้แก่ 
๗.๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
๗.๒.๒ การต่อวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
๗.๒.๓ การอกแบบ และค านวณโซล่าเซลล์ 
๗.๒.๔ Intelligent Inverter 
๗.๒.๕ การฝึกปฏิบัติในฐานที่ ๑ – ๕  
๗.๒.๖ ระเบียบการขออนุญาตขายไฟฟ้า 

๗.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสังเกต มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับคืน 

จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๓  
๗.๓.๑ ด้านอายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑)  อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี  จ านวน   ๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 
๒)  อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ 
๓)  อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ 
๔)  อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน   ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑ 

 
 
 
 
 
 

 
๗.๓.๒ ด้านประสบการณ์การท างาน 

๑) นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า จ านวน  ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ 
๒) ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับพลังงาน/พลังงานไฟฟ้า จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ 
๓) นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนายช่าง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ   จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ 
๔) คร-ูอาจารย์  จ านวน  ๑๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๙ 
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๗.๔ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ประวัต ิ 3.57 35 1.037 .175 

ประวัต ิ 4.43 35 .655 .111 

Pair 2 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง 3.74 35 .919 .155 

ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง 4.37 35 .690 .117 

Pair 3 กฏของวงจรไฟฟา้พื้นฐาน 4.00 35 .970 .164 

กฏของวงจรไฟฟา้พื้นฐาน 4.57 35 .608 .103 

Pair 4 การต่อวงจรไฟฟา้พื้นฐาน 4.00 35 1.000 .169 

การต่อวงจรไฟฟา้พื้นฐาน 4.54 35 .611 .103 

Pair 5 การออกแบบโซล่าเซลล์ 2.94 35 1.235 .209 

การออกแบบโซล่าเซลล์ 4.29 35 .572 .097 

Pair 6 การค านวณในระบบ 2.69 35 1.157 .196 

การค านวณในระบบ 4.06 35 .684 .116 

Pair 7 Intelligent Inverter 2.69 35 1.105 .187 

Intelligent Inverter 4.03 35 .568 .096 

Pair 8 ทักษะปฏิบัติการเกีย่วกับโซล่าเซลล์ 2.74 35 .919 .155 

ทักษะปฏิบัติการเกีย่วกับโซล่าเซลล์ 4.09 35 .658 .111 

Pair 9 ระเบียบการขายพลังงานไฟฟ้า 2.49  35 .919 .155 

ระเบียบการขายพลังงานไฟฟ้า 3.94 35 .765 .129 

Pair 10 ความรู้โดยรวมเกีย่วกับโซล่าเซลล์ 2.97 35 .954 .161 

ความรู้โดยรวมเกีย่วกับโซล่าเซลล์ 4.14 35 .692 .117 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการฝึกอบรมทุกหัวข้อของการประเมินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 
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๗.๕ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 

  

  

  

  

  

 



         

หน้า | ๙  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

  

  

  

 
๘. ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะให้กับคณาจารย์ทุกปี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 การประเมินความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ในสาขาวิชาที่เปิดใหม่ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 
ก าหนดการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

วันที ่ เวลา รายละเอียด 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินความพร้อมเดินทางมาถึงสถาบันฯ 
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ และแนะน าคณะผู้บรหิาร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้น าเสนอ 
ประธานคณะกรรมการประเมินกล่าวทักทายผู้บริหารสถาบันฯ และคณะ 
พร้อมท้ังแนะน าคณะกรรมการประเมิน และบอกจุดประสงค์ของการประเมิน
ฯ 
ชมวิดิทัศน์ แนะน าสถาบันฯ 

๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.  น าเสนอหลักสูตร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิค
นครสวรรค ์

๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. น าเสนอหลักสูตร ของสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการดเูอกสารข้อมูลเพิม่เติม 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  - ดูสถานประกอบการของวิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์

- ประเมินความพร้อมดา้นสถานทีว่ิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - ดูสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ 

- ประเมินความพร้อมดา้นสถานทีว่ิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวบรวมข้อมลู และสรุปผลการประเมิน 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปวิทยาลัยเทคนิคพิจติร 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. รับการต้อนรับจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. น าเสนอหลักสูตร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคพิจติร 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ . - ดูสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคพิจิตร 

- ประเมินความพร้อมดา้นสถานทีว่ิทยาลัยเทคนิคพิจติร 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  รวบรวมข้อมลู และสรุปผลการประเมิน 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 

 

 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ การรายงานผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ดร.มะณู คุ้ม
กล่ า) 

๕.๑.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  
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๕.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  
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๕.๑.๓ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พร้อมรุ่น) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ ๑ 

การก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 
  รวม ๒ 
 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พร้อมรุ่น) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ๑๘ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๘ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๑๔ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๓ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๕ 
คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น ๗ 
  รวม ๕๕ 
 

 จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ๖๕ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๕ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๒๒ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๔ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๑๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ 

คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น ๗ 
  รวม ๑๖๔ 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พร้อมรุ่น) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๘ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑๓ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๑๓ 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑ 

  รวม ๓๕ 
 



         

หน้า | ๑๔  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

 จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๓๕ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑๕ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๑๓ 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๒ 

คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ๙ 
  รวม ๙๔ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  
 

๕.๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ๑๔ 

ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ๒๐ 
เครื่องมือกล ๒ 

ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๔ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๕ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๐ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๓ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๖๑ 
การตลาด การตลาด ๒๓ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘ 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๒ 
คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๑ 

  รวม ๑๔๓ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



         

หน้า | ๑๕  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๑๔ 

เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ๐ 
เครื่องมือกล ๐ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ ๐ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๐ 

ไฟฟ้าควบคุม ๐ 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๑ 
โยธา โยธา ๐ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๘๘ 
การตลาด การตลาด ๐ 
การเลขานุการ การเลขานุการ ๒ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๐ 
การบริหารคหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๐ 

  รวม ๑๕๖ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  
 
๕.๑.๕ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ๓๔ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๔ 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ๐ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๔๒ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๒๕ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๔๓ 
การตลาด การตลาด ๑๐ 
การเลขานุการ การเลขานุการ ๑๖ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๑ 

  รวม ๒๒๗ 
 
 
 



         

หน้า | ๑๖  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

 จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ๕๒ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๔๔ 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ๘ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๖๓ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๔๒ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๓๖ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๕๖ 
การตลาด การตลาด ๑๘ 
การเลขานุการ การเลขานุการ ๑๗ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๐ 

  รวม ๓๘๖ 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๔๑ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑๗ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๔๑ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒๘ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๘๐ 
การตลาด การตลาด ๑๔ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๒ 

  รวม ๒๖๓ 
 

 จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๘๗ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๓๐ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๕๙ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๓๐ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ๘๑ 
การตลาด การตลาด ๒๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๕ 

  รวม ๓๕๒ 
 



         

หน้า | ๑๗  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
๒๕๔๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม ๑ 
อิเล็ทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๒๔ 

ระบบโทรคมนาคม ๖ 
  รวม ๓๒ 

 

 จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม ๗ 
อิเล็ทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๓๘ 

ระบบโทรคมนาคม ๑๕ 
  รวม ๖๑ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

หน้า | ๑๘  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

๕.๒ การสรรหา และคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓ (๔) ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอต่อที่ประชุม 
เรื่อง การสรรหา และคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓ (๔) ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ทางสถาบัน
ได้ด าเนินการสรรหา ตามปฏิทินดังต่อไปนี้  

ปฏิทินปฏิบัติการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา มาตารา ๒๓ (๔) 
ล าดับ วัน เดือน ปี ขั้นตอน / กิจกรรม สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑.จัดท าประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง 
การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔)      แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สถาบั นก า ร อา ชี ว ศึ กษ า
ภาคเหนือ ๔ 
ฝ่ายคณะกรรมการ 

๒ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ  เรื่อง 
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สถาบั นก า ร อา ชี ว ศึ กษ า
ภาคเหนือ ๔ 
ฝ่ายเลขานุการ 

๓ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จัดส่งรายชื่อผู้แทน สถานศึกษา 
๔ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๑.  จัดประชุมผู้สมัครประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับ
การสรรหาเพื่อเลือกกันเอง 
๒. จัดประชุมผู้สมัครประเภทรองผู้อ านวยการ และประเภท
ข้าราชการครูเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกกันเอง 

สถาบั นก า ร อา ชี ว ศึ กษ า
ภาคเหนือ ๔ 
ฝ่ายกรรมการ 

๕ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดท ารายงานผลการสรรหาส่งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 

สถาบั นก า ร อา ชี ว ศึ กษ า
ภาคเหนือ ๔ 
ฝ่ายเลขานุการ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีขอเพิ่มสถานที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
นายมะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานต่อที่ประชุม 

เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีขอเพ่ิมสถานที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
- ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ ๑ เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เป็น มีนาคม – สิงหาคม 
ภาคเรียนที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน – เมษายน เป็น กันยายน – กุมภาพันธ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาจบหลักสูตรทันเวลา และเป็นความต้องการของสถานประกอบการ 

- ขอเพ่ิมสถานประกอบการตามแผนการฝึกเดิม มีสถานประกอบการ  ๒ แห่ง หลักๆ คือ 
๑) บริษัท hansol Techics CO, LTD (บริษัท อันซอน เทคนิค จ ากัด) 
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๒) บริษัท DDIDONG ELECTRONICS (Thailand) CO, LTD (บริษัท ดีไดดอง อิเล็กทรอนิกส์ ไทยแลนด์ 
จ ากัด)  

และขอเพ่ิม บริษัท แคล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)         
เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๔ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และมีโรงงานอยู่สมุทรสาคร นครราชสีมา และ              
ตั้งส านักงานกลาง เลขที่ ๑๙๑/๕๔-๕๗ ชั้น ๑๘ อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 

สถาบันตรวจสอบแล้วเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ ที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และลงนาม MOU ให้แล้ว 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๖.๒ การท าดอกไม้จันทน์ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
นายทองค า  ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และกรรมการสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง การท าดอกไม้จันทน์ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓ การรายงานความก้าวหน้าในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ของสถานศึกษาที่เปิดสอน  

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอต่อที่
ประชุม เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษา
ที่เปิดสอน 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๔ รา่งระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

หน้า | ๒๐  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                  


