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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๐ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๖. ดร.ทองคา
ตินะลา
๗. ดร.ชัด
อินทะสี
๘. นางวัชรี
ห่วงศรี
๙. นายสมคิด
พวงชื่น
๑๐.นายสมชาย เจนพานิช
ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสรรเสริญ นภาพร
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๒. คณะอนุกรรมการ...
หน้า | ๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

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
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
แทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
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
ผูไ้ ม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ - คน
(ไม่มี)
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ
ประธานแจ้ ง ที่ประชุมว่า ขณะนี้ ส ถานภาพของคณะกรรมการสภาสถาบั นการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดนี้ได้หมดวาระลงแล้ว แต่เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายัง
ไม่ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบั น การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดใหม่ เข้ามาปฏิบัติห น้าที่ ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการกิจการต่าง ๆ ทั่วไปของสถาบัน ฯ มีความต่อเนื่อง และไม่เกิดผลเสียหายต่อ ราชการ
คณะกรรมการสภาสถาบั น ฯ ชุ ด เดิ ม นี้ จะยั งคงท าหน้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ การเตรี ย มงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ง เรื่ องการเตรีย มงานพิ ธีพ ระราชทานปริญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาของสถาบั น การอาชีว ศึกษา ระดับ ปริญ ญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ในวัน ศุกร์ ที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประมาณ ๓,๔๐๐ คน โดยคณะท างานของศู น ย์ ป ระสานงานสถาบั น การ
อาชีวศึกษาจะจัดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
และให้แต่ละสถาบันการอาชีวศึกษาดาเนินการการซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาจะส่งวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนในการรับพระราชทานปริญญาบัตรมาให้
ดูเป็นตัวอย่าง ในส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จะนัดซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีงาน
ทาแล้ว จะว่างเฉพาะวันอาทิตย์ ในส่วนของรายชื่อคณะทางานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่จะ
ไปทางานร่วมกับคณะทางานของศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มีดังนี้
๑.๒.๑ ดร.มะณู คุ้มกล่า
รองผู้อานวยการสถาบัน ฯ
๑.๒.๒ สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ฯ
๑.๒.๓ นางวัชรี ปิ่นทอง
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
/๑.๒.๔ นายสุรชัย…
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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 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๑.๒.๑๐ นายศราวุธ สงล่า
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้บัณฑิตลงทะเบียนยืนยันการเข้า
รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร โดยอาจารย์ ที่ ท าหน้ า ที่ หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย และ
ผู้อานวยการสถาบัน ฯ ลงนาม เพื่อแจ้งจานวนบัณฑิตที่จะเข้ารับจริ งให้คณะทางานของศูนย์ประสานงาน
สถาบันทราบ
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ กล่าวเสริม
ในที่ประชุม ๕ เรื่อง ได้แก่
เรื่ อ งที่ ๑ การเตรี ย มการด้ า นอาคารสถานที่ และบริ เวณที่ จ อดรถวั น
พระราชทานปริญ ญาบั ตร คณะท างานของศูนย์ป ระสานงานสถาบั นการอาชีว ศึกษาได้พิ จารณาความ
เหมาะสมในการจัดจานวนคนที่อยู่ในหอประชุมในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตที่
จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจานวนประมาณ ๓,๔๐๐ คน จึงมีบัณฑิตส่วนหนึ่งอยู่ในหอประชุม อีก
ส่วนหนึ่งอยู่นอกหอประชุม ส่วนที่อยู่นอกหอประชุมจะจัดเป็นเต๊นท์ติดเครื่องปรับอากาศ ในส่วนของคนที่นั่ง
อยู่ด้านในหอประชุม ซึ่งจะบรรจุ ได้ ประมาณ ๑,๗๐๐ คน ประกอบด้วยบัณฑิต จานวนประมาณ ๑,๐๐๐
คน นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการวิทยาลัย ส่วนสถานที่
จอดรถอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน
เรื่ อ งที่ ๒ สถาบั น ฯ จะขอความอนุ เ คราะห์ จ ากนายกสภาสถาบั น ฯ
ผู้อานวยการสถาบัน ฯ และผู้อานวยการวิทยาลัยที่มีบัณฑิตเข้ารั บพระราชทานปริญญาบัตรให้เขียนสาร
แสดงความยินดีกับบัณฑิต ไม่เกิน ๔ บรรทัด พร้อมรูปถ่าย เพื่อนาลงในหนังสืออนุสรณ์อาชีวบัณฑิต
เรื่องที่ ๓ การไปราชการ สถาบัน ฯ จะขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษา
ทาคาสั่งให้ผู้อานวยการวิทยาลัย และครูไปราชการ โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
เรื่องที่ ๔ ผู้มีสิทธิแต่งครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่
นายกสภาสถาบัน ผู้อานวยการสถาบั น รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน และอาจารย์
ผู้สอน

/เรื่องที่ ๕…
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เรื่ อ งที่ ๕ เงิ น ที่ เก็ บ จากบั ณ ฑิ ต สถาบั น ฯ จ่ า ยให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ค่ า เข็ ม
วิทยฐานะที่ติดหน้าอกเสื้อ กับชุดราชปะแตน ปกปริญญาบัตร ในส่วนที่บัณฑิตจะต้องออกค่าใช้จ่ายจะเป็น
ค่าหนังสืออนุสรณ์ ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท สถาบัน ฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการวิทยาลัยแจ้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อเก็บรวบรวมเงินจากบัณฑิต ส่งให้สถาบันฯ
ประธานเสนอความเห็ น ว่า ในการหาสถานที่ จ อดรถอาจติด ต่ อใช้ ส ถานที่ ข อง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และใช้รถยนต์รับส่งระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี โดยมอบให้ ผู้ อานวยการสถาบัน ฯ นาไปหารือกับที่ ประชุมคณะทางานของศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๓ การจั ด ท าหนั ง สื อ อนุ ส รณ์ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานในที่ประชุม ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา
หนังสืออนุสรณ์ผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ซึ่งสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนื อ ๔ ได้ขอความอนุ เคราะห์ จากอาจารย์ตรัยภพ บุญ รอด อาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ออกแบบ และจัดทาฉบับร่างหนังสือ
อนุสรณ์ดังกล่าว นาเสนอให้ที่ประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศพิจารณา และที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแล้ว
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบัน ฯ ได้ให้ข้อเสนอว่า ชื่อหนังสืออนุสรณ์ “อาชีว
บัณฑิต” อาจไม่สื่อถึงบัณ ฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา จึงขอเสนอให้ เปลี่ยนชื่อหนังสื อ
อนุสรณ์ดังกล่าวเป็น “บัณฑิตอาชีวะ” หรือ “เทคโนโลยีบัณฑิต”
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สานักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
/ระเบียบวาระที่ ๓…
หน้า | ๕
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานผลการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา
และการสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่ดีต่อสังคม (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น สถาบัน ฯ ขอรายงานผลการจัด
กิจกรรมดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมทราบ ดังนี้
๓.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ สาขาวิช าการจัด การงานคหกรรม และสาขาวิช าการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๑๓ คน
๓.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก นักศึกษาให้ความร่วมมือ
และให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
๓.๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป สถาบัน ฯ ควรจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปทุกปีการศึกษา
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และขอขอบคุณผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ที่ให้ใช้
สถานที่ในการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุมทราบว่า ตามที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบัน ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนครบวาระการดารงตาแหน่งแล้วนั้น ตลอดระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง สภาสถาบัน ฯ มีผลงานการดาเนินการต่าง ๆ ที่สาคัญหลายเรื่อง ดังนี้
๔.๑.๑ คาสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
จานวน ๓๗ ฉบับ
๔.๑.๒ ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
จานวน ๗ ฉบับ
๔.๑.๓ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
จานวน ๑๕ ฉบับ
๔.๑.๔ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
จานวน ๑๐ ฉบับ
๔.๑.๕ ผลงานโครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวน ๕๖ ผลงาน
/๔.๑.๖ คู่มือ…
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๔.๑.๖ คู่มือการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๗ คู่มือการเขียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๘ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๙ คู่มือการจัดทาแผนการจัดการเรีย นรู้ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๑๐ คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๑๑ คู่มือการจัดทากรอบคุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพ (คอศ.๑) หลักสูตรใหม่/
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติ ก าร ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
จานวน ๑ ฉบับ
ซึ่งสถาบันฯ กาลังรวบรวมจัดทาเป็นเอกสารรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้า และเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจ และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่ ง
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๔.๒ แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุ ม ทราบ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ในการลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ความว่า สานัก
นโยบาย และแผนการอาชี ว ศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา แจ้ ง แนวปฏิ บั ติ ในการ
ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการ
อาชีวศึกษา ดังนี้
๔.๒.๑ การจัดสรรงบประมาณให้ กับ สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ส านั กนโยบาย และแผนการอาชี วศึ กษา จะจัดสรรเงิน มาที่ ส ถาบั น การอาชีว ศึกษา โดยให้ ส ถานศึ กษา
ดาเนินการเบิกจ่ายโดยตรงกับสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.๒.๒ การลงทะเบียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินการโดยสถาบัน
การอาชีวศึกษา ดังนั้น ในภาคเรียนแรกนี้สถาบัน ฯ จะประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เปิด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนในภาคเรียน
ที่ ๒ สถาบั น ฯ จะเป็ นผู้ ดาเนิน การรับ ลงทะเบียนของนักศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ทั้งหมด ซึ่งนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านธนาคารจ่ายโดยตรงมาที่สถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕…
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ รายงานผลผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (จบไม่ พ ร้ อ มรุ่ น ) ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผล
ผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (จบไม่พร้อมรุ่น) ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๕.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม
คหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์

ยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๑๓
๑๑
๒๓
๓
๑
๑
๔
๑
๓
๙
๑
๗๐

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๓๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒

/๒) ระดับ…
หน้า | ๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ต่อ)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต

อุตสาหกรรม

ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

บริหารธุรกิจ

คหกรรม

ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
เทคนิคยานยนต์
๑
เครื่องมือกล
๙
ไฟฟ้าควบคุม
๓
ไฟฟ้ากาลัง
๖
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
๔
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
๒๐
ระบบภาพและระบบสียง
๒
ก่อสร้าง
๒
การบัญชี
๖
การตลาด
๑
การเลขานุการ
๔
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๗
การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
๓
สาขางาน

รวม

๘๐

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๓๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๒

เทคนิค
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

๓
รวม

๕

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

/๕.๑.๒ วิทยาลัย…
หน้า | ๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

๕.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

พาณิชยกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๑
๑

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๒
๒

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ รายงานผลผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (จบไม่พร้อมรุ่น)
ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๕.๒ รายงานผลผู้สาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผล
ผู้สาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๕.๒.๑ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๑) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง

ยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๑๕
๔
๒
๒
๑

/๑) วิทยาลัย…
หน้า | ๑๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

๑) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ (ต่อ)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

พาณิชยกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๕
๙
๓๘

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

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ยานยนต์
เครื่องมือกล
โครงสร้าง
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๑๔
๒๘
๖
๑๙
๑๗
๒๔
๑๓
๗
๑
๘
๑๓๗

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๕.๒.๒ ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล
อิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๑๑
๘
๑๙

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
/๒) วิทยาลัย…
หน้า | ๑๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

๒) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖
ประเภทวิชา

สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง

สาขางาน
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนาคม
เทคนิคการก่อสร้าง
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๗
๑๑
๑๐
๑
๒๙

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
ไฟฟ้า
ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคนิคยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
ก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(คน)
๔๐
๑๑
๑๔
๒
๑
๔
๒
๗๔

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

/๕.๓ วิทยาลัย…
หน้า | ๑๒
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๕.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๑ ห้องเรียน
ดร.ทองคา ตินะลา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร และกรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรมีความ
ประสงค์ขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๑ ห้องเรียน เนื่องจากมีผู้สนใจ และมีความต้องการที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังกล่าว จานวน ๑๖ คน โดยมีสถานประกอบการรองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่รับเพิ่มเติม และวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน
และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบ และมอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการแจ้ง
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕.๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับแผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
งานคหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา เรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับแผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการงาน
คหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาให้เรียนในสถานศึกษา ๑ ปี และให้ฝึกงานในสถานประกอบการ ๑ ปี จานวน
หน่วยกิตที่เรียนเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไข
แผนการศึกษาที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ น ชอบแผนการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ปรับแก้ไข ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์
๕.๕ กาหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
ใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุมพิจ ารณา กาหนดการจัดกิจ กรรมปฐมนิเทศ และอบรมคุณ ธรรมจริยธรรมให้ กับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ น ชอบ ให้ ส ถาบั น ฯ จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เทศ และอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้ กับนักศึ กษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ การจัดทาแผนครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั้นต่า ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
ของสถาบัน ฯ
นายสงวน บุญปิย ทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ ควรแจ้งสถานศึกษา และอาจารย์ประจาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
ทราบแนวทางการปฏิบัติในการจัดทาแผนครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่า ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และเตรียมการตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนครุภัณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อที่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
พร้อมที่จะนาเสนอของบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ รายงานผลการเข้ า ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรพี่ เลี้ ย งในการอบรมรองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาใหม่ ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผลการ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมรองผู้อานวยการสถานศึกษาใหม่ ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง จากผลการที่ได้ทาหน้าที่ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ได้ถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องกิจการต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายขององค์กรให้ มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้มีการประสานงานร่วมกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรจัดอบรมการทาดอกไม้จันทน์
ดร.ทองคา ตินะลา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร และกรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดอบรมทาดอกไม้จันทน์
จากไม้โมกมัน ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ขณะเดียวกันวิทยาลัย ฯ ได้จัดอบรมการ
ทาดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมันให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๖.๔ ร่างระเบียบ…
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๖.๔ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุ มสภาสถาบั น ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวัน อาทิ ตย์ ที่ ๒๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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