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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม 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. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๗. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๘. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๙. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๑๐.นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๕ คน  

๑. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๒. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ  
๕. นางดารินทร  ยาวิเศษ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

แทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ 
     

ผู้ไม่มาประชุม  -  คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
 (ไม่มี) 
 
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 

     

ผู้ไม่มาประชุม  -  คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
 (ไม่มี) 
 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  - คน 
 (ไม่มี) 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ  
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้สถานภาพของคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดนี้ได้หมดวาระลงแล้ว แต่เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายัง
ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดใหม่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการกิจการต่าง ๆ ทั่วไปของสถาบัน ฯ มีความต่อเนื่อง และไม่เกิดผลเสียหายต่อราชการ 
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดเดิมนี้ จะยังคงท าหน้าที่ต่อไป จนกว่าส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่ เขา้มาปฏิบัติหน้าที่ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑ .๒ การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙   

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับ
มอบหมายจากประธานในที่ประชุม  แจ้งเรื่องการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ ๓ ,๔๐๐ คน โดยคณะท างานของศูนย์ประสานงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาจะจัดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  
และให้แต่ละสถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการการซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่ง
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาจะส่งวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนในการรับพระราชทานปริญญาบัตรมาให้
ดูเป็นตัวอย่าง  ในส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จะนัดซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีงาน
ท าแล้ว จะว่างเฉพาะวันอาทิตย์ ในส่วนของรายชื่อคณะท างานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่จะ
ไปท างานร่วมกับคณะท างานของศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มีดังนี้ 

๑.๒.๑ ดร.มะณู  คุ้มกล่ า    รองผู้อ านวยการสถาบัน ฯ 
๑.๒.๒ สิบเอกวีระศักดิ์  สุคันธจันทร์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ฯ 
๑.๒.๓ นางวัชรี  ปิ่นทอง    อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

/๑.๒.๔ นายสรุชัย… 
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๑.๒.๔ นายสุรชัย  ภักดีจันทร์   อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑.๒.๕ นายเปรม  เพ็งยอด    อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑.๒.๖ นางอุมาพร  แขดอน    อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑.๒.๗ นายตรัยภพ  บุญรอด   อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑.๒.๘ นายมานพ  ฉิมมา   อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑.๒.๙ นายสมศักดิ์  พุฒตาลดง    อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑.๒.๑๐ นายศราวุธ  สงล่า    อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้บัณฑิตลงทะเบียนยืนยันการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยอาจารย์ที่ท าหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อ านวยการวิทยาลัย และ
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ลงนาม เพ่ือแจ้งจ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับจริงให้คณะท างานของศูนย์ประสานงาน
สถาบันทราบ 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ กล่าวเสริม
ในที่ประชุม ๕ เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องที่  ๑ การเตรียมการด้านอาคารสถานที่  และบริเวณที่จอดรถวัน
พระราชทานปริญญาบัตร  คณะท างานของศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาได้พิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดจ านวนคนที่อยู่ในหอประชุมในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตที่
จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจ านวนประมาณ ๓,๔๐๐ คน จึงมีบัณฑิตส่วนหนึ่งอยู่ในหอประชุม อีก
ส่วนหนึ่งอยู่นอกหอประชุม ส่วนที่อยู่นอกหอประชุมจะจัดเป็นเต๊นท์ติดเครื่องปรับอากาศ ในส่วนของคนที่นั่ง
อยู่ด้านในหอประชุม ซึ่งจะบรรจุได้ ประมาณ ๑,๗๐๐ คน  ประกอบด้วยบัณฑิต จ านวนประมาณ ๑,๐๐๐ 
คน นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการวิทยาลัย ส่วนสถานที่
จอดรถอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน   

เรื่องที่  ๒ สถาบัน  ฯ จะขอความอนุเคราะห์จากนายกสภาสถาบันฯ 
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ และผู้อ านวยการวิทยาลัยที่มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เขียนสาร
แสดงความยินดีกับบัณฑิต ไม่เกิน ๔ บรรทัด พร้อมรูปถ่าย เพ่ือน าลงในหนังสืออนุสรณ์อาชีวบัณฑิต 

เรื่องที่ ๓ การไปราชการ  สถาบัน ฯ จะขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษา
ท าค าสั่งให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย และครูไปราชการ โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด  

เรื่องที่ ๔ ผู้มีสิทธิแต่งครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ 
นายกสภาสถาบัน ผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน และอาจารย์
ผู้สอน  

 
 

/เรื่องท่ี ๕…   
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เรื่องที่  ๕  เงินที่ เก็บจากบัณฑิต  สถาบัน ฯ จ่ายให้บัณฑิตเป็นค่าเข็ม       
วิทยฐานะที่ติดหน้าอกเสื้อ กับชุดราชปะแตน ปกปริญญาบัตร  ในส่วนที่บัณฑิตจะต้องออกค่าใช้จ่ายจะเป็น
ค่าหนังสืออนุสรณ์ ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท  สถาบัน ฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการวิทยาลัยแจ้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อเก็บรวบรวมเงินจากบัณฑิต ส่งให้สถาบันฯ   

ประธานเสนอความเห็นว่า ในการหาสถานที่จอดรถอาจติดต่อใช้ สถานที่ของ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และใช้รถยนต์รับส่งระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี โดยมอบให้ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ น าไปหารือกับที่ประชุมคณะท างานของศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑ .๓ การจัดท าหนังสืออนุสรณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ได้รับ
มอบหมายจากประธานในที่ประชุม ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
หนังสืออนุสรณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ซึ่งสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ตรัยภพ บุญรอด อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ออกแบบ และจัดท าฉบับร่างหนังสือ
อนุสรณ์ดังกล่าว น าเสนอให้ที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศพิจารณา และที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแล้ว  

ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบัน ฯ ได้ให้ข้อเสนอว่า ชื่อหนังสืออนุสรณ์ “อาชีว
บัณฑิต” อาจไม่สื่อถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา จึงขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อหนังสือ
อนุสรณ์ดังกล่าวเป็น “บัณฑิตอาชีวะ” หรอื “เทคโนโลยีบัณฑิต”  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ ประชุมตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน               
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓…   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
รายงานผลการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา 
และการสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่ดีต่อสังคม (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  สถาบัน ฯ ขอรายงานผลการจัด
กิจกรรมดังกล่าวให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้  

๓.๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๑๓ คน  

๓.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก นักศึกษาให้ความร่วมมือ 
และให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

๓.๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป สถาบัน ฯ ควรจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปทุกปีการศึกษา  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ที่ให้ใช้
สถานที่ในการด าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมทราบว่า ตามที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบัน ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วนั้น ตลอดระยะเวลา
การด ารงต าแหน่ง สภาสถาบัน ฯ มีผลงานการด าเนินการต่าง ๆ ที่ส าคัญหลายเรื่อง  ดังนี้ 

๔.๑.๑  ค าสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   จ านวน  ๓๗ ฉบับ 
๔.๑.๒  ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     จ านวน    ๗ ฉบับ 
๔.๑.๓  ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔    จ านวน  ๑๕ ฉบับ  
๔.๑.๔  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     จ านวน ๑๐ ฉบับ 
๔.๑.๕  ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                      จ านวน ๕๖ ผลงาน 
/๔.๑.๖ คู่มือ… 
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๔.๑.๖ คู่มือการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ         จ านวน  ๑ ฉบับ 

๔.๑.๗ คู่มือการเขียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๑.๘ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                  จ านวน  ๑ ฉบับ  
๔.๑.๙ คู่มือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ                 จ านวน  ๑ ฉบับ 
๔ .๑ .๑๐ คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ          

ปีการศึกษา ๒๕๕๘            จ านวน  ๑ ฉบับ 
๔.๑.๑๑  คู่มือการจัดท ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ.๑) หลักสูตรใหม่/

หลักสูตรปรับปรุง  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔                                              จ านวน  ๑ ฉบับ 

 

ซึ่งสถาบันฯ ก าลังรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารรายงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา 
ค้นคว้า และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจ และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่ง
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๔.๒ แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ความว่า ส านัก
นโยบาย และแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แจ้งแนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการ
อาชีวศึกษา ดังนี้  

๔.๒.๑ การจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
ส านักนโยบาย และแผนการอาชีวศึกษา จะจัดสรรเงินมาที่สถาบันการอาชีวศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ด าเนินการเบิกจ่ายโดยตรงกับสถาบันการอาชีวศึกษา 

๔.๒.๒ การลงทะเบียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้ด าเนินการโดยสถาบัน
การอาชีวศึกษา  ดังนั้น ในภาคเรียนแรกนี้สถาบัน ฯ จะประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เปิด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน  ส่วนในภาคเรียน
ที่ ๒ สถาบัน ฯ จะเป็นผู้ด าเนินการรับลงทะเบียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด ซึ่งนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านธนาคารจ่ายโดยตรงมาที่สถาบัน ฯ  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
/ระเบียบวาระท่ี ๕…   
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ รายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (จบไม่พร้อมรุ่น) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗    

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผล
ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (จบไม่พร้อมรุ่น) ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๕.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต ์ ๑๓ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๑ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๒๓ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส ์ ๓ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ๑ 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๔ 
การตลาด การตลาด ๑ 

การเลขานกุาร การเลขานุการ ๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๙ 
คหกรรม คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๑ 

รวม ๗๐ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๓๔๘  ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗  

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๒ 

 

 

/๒) ระดับ… 
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๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗  (ต่อ) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 
 
 
 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ ๑ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๙ 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้าควบคุม ๓ 

ไฟฟ้าก าลัง ๖ 
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ๔ 

อิเล็กทรอนิกส ์
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม ๒๐ 
ระบบภาพและระบบสียง ๒ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒ 
บริหารธรุกิจ การบัญชี การบัญชี ๖ 

การตลาด การตลาด ๑ 
การเลขานุการ การเลขานุการ ๔ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๗ 
คหกรรม การบริหารงาน 

คหกรรมศาสตร ์
การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๓ 

รวม ๘๐ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๓๔๘  ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖  

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๒ 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการผลิต ๓ 

รวม ๕ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๓๔๘  ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 

/๕.๑.๒ วิทยาลัย… 
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๕.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑ 
รวม ๑ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส ์ เทคนิคคอมพิวเตอร ์ ๒ 

 รวม ๒ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบ รายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (จบไม่พร้อมรุ่น) 
ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
  

๕.๒ รายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผล
ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๕.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช ๒๕๕๖ 

๑) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต ์ ๑๕ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๔ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๒ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส ์ ๒ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 

 
 

/๑) วิทยาลัย… 
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๑) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ (ต่อ)  

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี ๕ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๙ 

รวม ๓๘ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๒๕๙  ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

๒) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต ์ ๑๔ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๒๘ 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ๖ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๑๙ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส ์ ๑๗ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒๔ 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๑๓ 
การตลาด การตลาด ๗ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๑ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๘ 
รวม ๑๓๗ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

๕.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๑) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ ๑๑ 
อิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม ๘ 

รวม ๑๙ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๒๕๙  ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

/๒) วิทยาลัย… 
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๒) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖  

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม ๗ 

อิเล็กทรอนิกส ์
เทคนิคคอมพิวเตอร ์ ๑๑ 
ระบบโทรคมนาคม ๑๐ 

การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ๑ 
รวม ๒๙ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 

(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ ๔๐ 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑๑ 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๑๔ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒ 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี การบัญชี ๑ 
การตลาด การตลาด ๔ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๒ 
รวม ๗๔ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 
มติที่ประชุม       คณะกรรมการเห็นชอบ รายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๓ วิทยาลัย… 
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๕.๓ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๑ ห้องเรียน  

ดร.ทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และกรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรมีความ
ประสงค์ขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ๑ ห้องเรียน เนื่องจากมีผู้สนใจ และมีความต้องการที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังกล่าว จ านวน ๑๖ คน  โดยมีสถานประกอบการรองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่รับเพ่ิมเติม และวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน 
และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ และมอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการแจ้ง
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๕.๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับแผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
งานคหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา เรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับแผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการงาน  
คหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาให้เรียนในสถานศึกษา ๑ ปี และให้ฝึกงานในสถานประกอบการ ๑ ปี  จ านวน
หน่วยกิตที่เรียนเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไข
แผนการศึกษาท่ีอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบแผนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ปรับแก้ไข ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ 
 

๕.๕ ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
ใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 
 

/มติที่ประชุม…   
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สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ให้สถาบัน ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

๖.๑ การจัดท าแผนครุภณัฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
ของสถาบัน ฯ   

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ ควรแจ้งสถานศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสถานศึกษาให้
ทราบแนวทางการปฏิบัติในการจัดท าแผนครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และเตรียมการตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนครุภัณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือที่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน 
พร้อมที่จะน าเสนอของบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๒ รายงานผลการเข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่ เลี้ยงในการอบรมรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผลการ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงในการอบรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  จากผลการที่ได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง ได้ถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องกิจการต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้มีการประสานงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรจัดอบรมการท าดอกไม้จันทน์ 
 ดร.ทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และกรรมการสภา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดอบรมท าดอกไม้จันทน์ 
จากไม้โมกมัน ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร  ขณะเดียวกันวิทยาลัย ฯ ได้จัดอบรมการ
ท าดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมันให้กับผู้สนใจทั่วไป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

/๖.๔ ร่างระเบียบ… 
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สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๖.๔ รา่งระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับท่ีประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                  
 


