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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

.................................................................................................... 
 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๗ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๓. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๖ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๕. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. นางภรณี ค าตา เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 

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 การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประธานมอบหมายให้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชี วศึกษา

ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ซึ่งสถาบันฯ ได้ประชุม
อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาที่เปิดสอน ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เพ่ือ
รับทราบข่าวสารข้อมูล และเตรียมการให้ทันตามเวลาที่ก าหนด  พร้อมกันนี้สถาบัน ฯ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา (ค าสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่ 
๐๕๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑) และหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษา (หนังสือที่ ศธ ๐๖๓๒/
ว๒๒๑  ลงวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑)   

ในด าเนินการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษานั้น ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 
คือ ล าดับที่ ๑  ให้น าเสนอบนเวที  ล าดับที่ ๒  ให้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ และหากมีสาขาวิชาเดียว ให้น าเสนอ
ด้วยโปสเตอร์  ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน าผลงานไปจัดแสดงให้เบิกจากสถาบัน ฯ  

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่าในการท าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพนั้น อาจารย์ผู้สอนในวิชานี้ควรจะต้องควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน ากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
ผลงานมีคุณภาพ และสถานประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๑.๒ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ 

ประธานมอบหมายให้ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ และ ดร.ทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
สถานศึกษาน านักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้ 

/๑.๒.๑ รางวลั… 
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๑.๒.๑ รางวัลที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้รับ ได้แก่ 
๑) รางวัลระดับสถานศึกษา  

(๑) รางวัลชนะเลิศรวมประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๒) รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
(๓) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ห้องเรียน Smart Multimedia  

๒) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
(๑) ทักษะการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
(๒) ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
(๓) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว 
(๔) ทักษะการออกแบบ และตัดเย็บกระโปรง กางเกงวัยรุ่น ระดับ ปวช. 

๓) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 
(๑) ทักษะการตัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช.  
(๒) ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 

ระดับ ปวช.  
(๓) ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  
(๔) ทักษะการออกแบบ และประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากล 

ประกอบลีลา ระดับ  ปวส . (ชื่ ออาหาร “Duo Clown knife with Alivaree sweet potato and Spicy 
sauce) 

๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ 
(๑) ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบสถานการณ์จ าลอง

เบียร์เกม ระดับ ปวส.  
(๒) ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.  
 

๑.๒.๒ รางวัลที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
พิมพ์ดีดหนังสือราชการ 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า สถาบัน ฯ ควรจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ 
ที่สอนสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือให้สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ในการฝึกนักเรียน นักศึกษา ให้กับสถานศึกษาอ่ืนในสังกัดสถาบัน ฯ เดียวกัน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะวิชาชีพไปด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

/ประธาน… 
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ประธานเสนอความเห็นว่า สถานศึกษาควรจัดท าสรุปรายงานผลงานที่ได้รับรางวัลของ
นักเรียน นักศึกษา และของสถานศึกษา ส่งมาที่สถาบัน ฯ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นแหล่งข้อมูลสืบค้น และให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน   

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๓ ทุนมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ส่งโครงการเพ่ือขอรับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลา นั้น  ขณะนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ และจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาแล้ว  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้สถานศึกษาดังกล่าวติดตามผลการโอนเงิน และด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๔ การส ารวจ และติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เปิดสอนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๑ รุ่น  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานในสถานประกอบการ  ซึ่งในสภาพความเป็นจริงของการท างานอาจมีปัญหาใน
ด้านความรู้หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และต้องการได้รับความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการศึกษา
ในสถานศึกษา  ดังนั้น สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ควรมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและ
ติดตาม และจัดท าโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในเรื่องที่ต้องการพัฒนา  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ                 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๓…   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
การเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย

การอาชีพนครสวรรค์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอความเห็น

ในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพ่ือพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  และที่ประชุมเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไป
ด าเนินการตรวจสอบจัดท าเอกสารการขอความเห็นชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม และตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยให้เตรียมการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ให้พร้อมก่อนที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอท่ีประชุมว่า              
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนังสือแจ้งสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๘๔  ลงวันที่ ๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมกับแนบส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ นร ๑๐๐๗.๒/๙   ลงวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  ซึ่งมีข้อสั่งการ/การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษา ได้แก่ 

๔.๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาให้ความส าคัญกับการสื่อสารสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 

๔.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าสถิติข้อมูลผลการด าเนินการเชิงเปรียบเทียบช่วงก่อนปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ กับช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน 

๔.๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยให้บูรณาการสร้างความเชื่อมโยงทั้งในระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

๔.๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานในปี พ .ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ” โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
และกรม ให้ครอบคลุมประเด็น  “การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ สามารถคิดนอกกรอบได้โดยไม่ผิดระเบียบ
ราชการ และกฏหมาย”              
 

มติที่ประชุม     คณะกรรรมการมีมติ ดังนี้ 
๑) รับทราบ  
๒) มอบสถาบัน ฯ และสถานศึกษาด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

 

/๔.๒ ข้อสั่ง… 
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๔.๒ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
 นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอที่ประชุมว่า ส านัก

เลขาธิการของนายกรัฐมนตรีมีหนังสือสั่งการแจ้งสถานศึกษา และสถาบัน ฯ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม ได้แก ่             

๔.๒.๑ หนังสือส านักเลขาธิการของนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๓๗  ลงวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

“ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัด

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา” 

๔.๒.๒ หนังสือส านักเลขาธิการของนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๖  ลงวันที่ ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๑ และหนังสือส านักเลขาธิการของนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๐   ลงวันที่ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี เป็นเรื่องที่เก่ียวกับด้านสังคม สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

“๑) ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา จะต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

๒) ด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชานี้เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการ

ก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการจูงใจให้นักเรียน  นักศึกษา

เลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๓) การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง

จัดเก็บข้อมูลการมีงานท าและรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ 

๔) ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริม

และจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามา ท าหน้าที่เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่

โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา”  

มติที่ประชุม    คณะกรรรมการมีมติ ดังนี้ 
๑) รับทราบ  
๒) มอบสถาบัน ฯ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ด าเนินการตามข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรี 
/ระเบียบวาระท่ี ๕…   



         

หน้า | ๘  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จบไม่พร้อมรุ่น) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร [มาตรา ๒๕ (๖)]   
๕.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง เครื่องมือกล ๑ 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าก าลัง ๑ 
การก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 

รวม ๓ 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๒๗๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ ๑๐ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๙ 

ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๖ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๒๘ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๘ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ๓ 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี ๖ 
การตลาด การตลาด ๑ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗ 

คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๑ 
รวม ๘๐ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๒๗๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑) 
 
 
 

/๕.๑.๒ ระดับ… 
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๕.๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 
อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ๖ 

บริหารธุรกิจ การเลขานุการ การเลขานุการ ๑ 
รวม ๗ 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๒๗๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑) 
 

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗   

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๓ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๒ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๕ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑ 

ระบบภาพและระบบเสียง ๒ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี ๑ 

การตลาด การตลาด ๑ 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 

รวม ๑๘ 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๒๗๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จบไม่พร้อมรุ่น) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
 

 
 
 

/๕.๒ อนุมัต…ิ 
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๕.๒ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร [มาตรา ๒๕ (๖)]  

๕.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ ๑๑ 

ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๑ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๓ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๑๖ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑๑ 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ๗ 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๔๐ 

การตลาด การตลาด ๑๑ 
การเลขานุการ การเลขานุการ ๗ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๒ 
คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๓ 

รวม ๑๓๒ 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๖๙๙ ลงวันที ่๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑) 
 

๕.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗     

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต 
เครื่องมือกล ๖ 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ๑ 

เทคนิคโลหะ 
เทคโนโลยีงานเชื่อมและ  
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 

๒ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑๐ 
ระบบภาพและระบบเสียง ๒ 

 
 

/๕.๒.๒ (ต่อ)… 
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๕.๒.๒ (ต่อ) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี ๑๐๑ 

การเลขานกุาร การเลขานุการ ๑๔ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๖ 

คหกรรม 
การบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร์ 

การจัดงานดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 

๗ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑ 

รวม ๑๙๐ 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๖๙๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑) 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

 
๕.๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เสนอที่ประชุม

ว่า เนื่องจากในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการงาน 
คหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้ให้ความสนใจ และสมัครเรียนมากเกินกว่าที่ก าหนดไว้ จึงมีความ
ประสงค์ขอรับเพ่ิม จากจ านวน ๒๐ คน/ห้องเรียน เป็น ๒๕ คน/ห้องเรียน  จึงขอเสนอคณะกรรมการสภา
สถาบัน ฯ เพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน
ได้หรือไม ่
 

๕.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ขอปรับจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑    

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุมว่า วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีขอปรับจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจ และ
สมัครเรียนมากเกินกว่าที่ก าหนดไว้  จึงมีความประสงค์ขอรับเพ่ิม จาก ๑ ห้องเรียน ๒๐ คน เป็น ๒ ห้องเรียน 
รวม ๔๐ คน จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณา 

/มติที่ประชุม…   



         

หน้า | ๑๒  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่  
เพ่ิมข้ึนได้หรือไม ่

๕.๕ พิจารณาข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมได้พิจารณา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และมีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  โดยมอบสถาบัน ฯ จัดท าข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการ  ภายใน พ.ศ. ….  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สถาบัน ฯ ขอเสนอข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบการประชุม และให้ตอบกลับภายใน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

๕.๖ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรขอเปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ดร.ทองค า  ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เสนอที่ประชุมว่า 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ด้านการผลิตก าลังคน ตามเป้าหมายไทยแลนด์ 
๔.๐ ในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดอุตสาหกรรม
หลัก ๑๐ ประเภท เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต  โดยที่สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความส าคัญ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชรได้ส ารวจความต้องการในการเรียนของผู้เรียน และความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ามีความพร้อมสามารถเปิดสอนได้ จึงได้ด าเนินการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  

ดร.ทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑    
(พระยาลิไทย) ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต .นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มาร่วมรับเสด็จด้วย และได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  เพ่ือส ารวจความพร้อม
ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาก าลังคนรองรับการขยายตัวของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor) ซึ่งมีเครือข่ายที่ จ.เชียงใหม่  จ.พิษณุโลก จ.ตาก และ จ.ก าแพงเพชร  โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมาติดตามเรื่องดังกล่าว ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ข้อมูลที่จะต้อง
รายงาน ได้แก่ จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จบในแต่ละปีการศึกษา  สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ  ความสามารถในการผลิตนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และแหล่งป้อนสู่
สถานประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรได้รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
เรื่องท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาประชุมและสั่งการแล้ว  

 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาทั่วประเทศที ่จ.ล าปาง 
ที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาให้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ ประเด็นหลัก  ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับผิดชอบ คือ การ
พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาก าลังคนอาชีวะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งศูนย์พัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษานั้นเป็นกลยุทธ์หนึ่งของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
ซึ่งจะมีตัวชี้วัดตัวแรก คือ ความต้องการก าลังคน  ตัวที่สอง คือความร่วมมือ  ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีพันธกิจที่จะต้องด าเนินการ ๒ เรื่อง ได้แก่ แผนจัดการศึกษาวิชาชีพ และแผน
ฝึกอบรมวิชาชีพ  

 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่
ประชุมว่า ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมที่ จ.ตาก 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงกันระหว่างโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาคตะวันตกกับ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคเหนือและภาคใต้ (EWEC: East-West Economic Corridor & NSEC : 
North-South Economic Corridor) ให้วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นที่ตั้งศูนย์  

 

 
 

/นายสงวน… 
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นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ปัจจุบันการขนส่งด้วยระบบรางมีความส าคัญมากขึ้น  และต้องการก าลั งคนเร่งด่วน  
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และใกล้กับการขนส่งด้วยระบบราง มีความพร้อมในด้าน
บุคลากร ควรจะวางแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นนี้ให้ไปศึกษาดูงาน
ระบบรางในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบราง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 

๖.๒ การส่งผลการเรียน ผลการศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุมว่า 

สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ จะต้องส่งผลการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
ซึ่งสภาสถาบัน ฯ จะพิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  วันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๑ ส่วนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ให้ส่งผลการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓ การอบรมทักษะวิชาชีพ Digital Market / Virtual Store ให้กับนักศึกษา และ
อาจารย์ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ โดยวิทยากร บริษัท JC 
Corporation 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่
ประชุมว่า บริษัท JC Corporation มีความประสงค์จะอบรมให้ความรู้ เรื่อง Digital Market/Virtual Store 
และการขายสินค้าออนไลน์แก่นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจการค้า และเป็นนวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) ที่มีความส าคัญในด้านการค้าขายของสังคมยุคปัจจุบัน และอนาคต ในการอบรมครั้งนี้มีทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง โดยวิทยากร บริษัท JC 
Corporation  สถานศึกษาใดมีความสนใจให้แจ้งที่สถาบัน ฯ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 

๖.๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์แจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบ 
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งให้ที่

ประชุมทราบ ดังนี้  
/๑) วิทยาลัย… 
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๑) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะจัดกิจกรรมโครงการปรองดอง และ
สมานฉันท์ ที่ไร่ล าพู  จ.นครสวรรค์ ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  

๒) ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนในสถานประกอบการ เรื่อง Logistic & Supply Chain ซึ่งมี ๓ 
สาขางาน ได้แก่ ความปลอดภัยในการขับรถหัวลาก (Smart driver) , สินค้าเกษตรที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิ 
(Agro-Chain) และ นักวางแผนอุปสงค์ (Supply planner) 

๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะจัดห้องเรียนสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับ ปวช. ปีที่ ๑ เพ่ิมเติม ๑ ห้องเรียน ซึ่งเดิมเป็นสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องจากความต้องการ
ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีแนวโน้มลดลง  และในสาขางานโลจิสติกส์จะเปลี่ยนเป็นสาขา
งานการจัดการคลังสินค้าเพ่ือให้รองรับการจัดท าหลักสูตรพรีเมียม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งต่อไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะน าเสนอให้
ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๕ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑          
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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