
 

 

 

ที่ ส.ว.ท.อ.01-80/2557 

       27  สิงหาคม  2557 

เร่ือง  การประชุมใหญสามัญประจําปคร้ังที่ 39 พ.ศ. 2557 

เรียน  ทานผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

สิ่งที่สงมาดวย  1.หนังสือจากสํานักพระราชวัง 

            2. โปรแกรมการเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศลาว 

ดวยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และกระทรวงการตางประเทศ 

ไดจัดงานการประชุมวิชาการ “การพัฒนาอาชีวศึกษาภายใตความรวมมือไทย-เยอรมนี (Thai- German Dual 

Excellence)  โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช-กุมารี  เสด็จมาทรง

เปนประธานในพิธีเปดการประชุมและทรงพระมหากรุณาปาฐกถาพิเศษในโอกาสน้ีดวย  

การประชุมวิชาการคร้ังน้ี เปนความรวมมือระหวางสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย กับสมาพันธคุณวุฒิวิชาชีพแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และกระทรวงการตางประเทศ 

โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและเปนสวนหน่ึงของการประชุมใหญสามัญประจําป

คร้ังที่ 39 ระหวางวันที่ 6 – 8 ตุลาคม  2557  ในโอกาสกาวสูทศวรรษที่ 5 ของสมาคมฯ ในการน้ี จะมีผูบริหาร

ระดับสูงและผูเชี่ยวชาญดานอาชีวศึกษาจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กราบบังคมทูลถวายการบรรยายและ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เพื่อนําไปสูการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยและภูมิภาคอยางยั่งยืน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญรวมรับเสด็จเฝาทูลละอองพระบาท ตลอดจนรวมการ

ประชุมวิชาการกในวันอังคารที่ 7  ตุลาคม  2557 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอุดรธานี ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร  อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี   โดยพรอมเพรียงกัน  

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  

          (รศ.ดร.จอมพงศ   มงคลวนิช) 

       นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ   หากทานยังไมไดลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปคร้ังที่ 39 กรุณาดาวนโหลดใบสมัคร

ไดที่ www.samakomarcheewa.or.th 



พิมทัวร   PIM  TOUR 

     171 หมู 1  บานดอนดู  ตําบลหนองกอมเกาะ อ. เมือง  จ. หนองคาย 

 TEL 08-1601-9067,08-5855-0006,08-7228-8045, Fax 0-4242-0250ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นําเท่ียวเลขท่ี 51/00185   Email : Pimtour@hotmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โปรแกรมนําเท่ียวนครหลวงเวียงจันทน  (ไป- กลับ) วันท่ี 4 ตค.และวันท่ี 5 ตค.   

08.00 น.  ออกเดินทางจากดาน ตม. หนองคาย  ขามสะพานมิตรภาพไทย  ถึงนครหลวง 

เวียงจันทน   

 0830 น. นมัสการพระธาตุหลวง ซึง่พระธาตุท่ีสวยงามท่ีสุดของลาว 

 09.00 น       ชมอนุสาวรียประตูชัย ซึ่งเปนสถาปตยกรรมผสมระหวางลาวกับฝรั่งเศส  และเปน 

สัญลักษณท่ีโดดเดนของนครหลวงเวียงจันทน  (ถายรูปเปนท่ีระลึก) 

  09.30 น. นําทานนมัสการเจาแมสีเมือง ท่ีประชาชนลาวใหความนับถือสักการบูชา และเปนสถานท่ี 

                              ศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองนครหลวงเวียงจันทน 

 10.00 น. ชอปปงรานหตักรรม เครื่องเงนิและผาไหม 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น.       นําทานเขาชมพิพธิภัณฑหอพระแกว ซึ่งครัง้หนึ่งเคยประดิษฐานองคพระแกวมรกต กอนท่ีจะ
อัญเชญิมาประดิษฐานไวท่ีวัดพระศรรีัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 

  13.30 น. ชอปปงตลาดจีน ชอปปงตลาดเชา ท่ีมีสินคาพื้นเมืองของลาวท่ีหลากหลายชนิดใหเลือก  

 14.30 น. เดินทางถึงดานมิตรภาพลาว – ไทย  ชอปปงท่ีรานปลอดภาษี (DUTY FREE) 

   16.00 น. อําลานครหลวงเวียงจนัทน เดินทางถึงจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ จํานวน    8-12    ทานฯ ละ      800  บาท    

  ราคานี้ รวม   คาอาหารเท่ียง 1 มื้อ  ไกดทองถ่ิน รถปรับอากาศนําเท่ียวรบั -  สงท่ีโรงแรมในจงัหวัด 

                               หนองคาย บริการน้ําด่ืมและผาเย็น   คาชมสถานท่ี 

เอกสารท่ีใชประกอบการเดินทาง     

1 สําเนาบัตรประจําตัว หรือบัตรขาราชการ 

2. เด็กท่ีไมมีบัตรประจําตัวใชสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบานพรอมรูปถาย  1/2  นิ้ว  2  รปู 

                          

                                                    

mailto:Pimtour@hotmail.com


 

แบบตอบ  

การไปทัศนศึกษาประเทศลาว 

โดยเลือกเดินทางวันที่     วันที่ 4  ตุลาคม  2557               วันที่  5  ตุลาคม  2557        

***************** 

1. ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย................................................................................................................................... 

ต้ังอยูเลขท่ี.......................................................แขวง/ตําบล...................................................................... 

อําเภอ/แขวง.................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................. 

โทรศัพท.......................................................โทรสาร.......................................................... 

ชื่อผูรับผิดชอบ...................................................................โทรศัพท........................................................ 

มีความประสงคจะสงผูรวมเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศลาวจํานวน.....................................คน 

 1.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

 2.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

              3.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

  4.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

 5.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

 6.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

 7.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

              8.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

  9.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

 10.นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

2. คาลงทะเบียนและวิธีการชําระเงิน  ดังน้ี 

ชําระคาเดินทางคนละ 800 บาท  จํานวน................................คน 

เปนเงิน.......................บาท (.....................................................) 

     โอนเขาบัญชีธนาคารไทยพาณชิย  จํากัด สาขาราชวัตร 

     ชื่อบัญช ีสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนฯ 

  บัญชีเลขท่ี  130 – 2-25432-7  ประเภทออมทรัพย 

2.  กรุณาสงแบบตอบรับพรอมหลักฐานการชําระเงินเดินทางท่ีสมาคมฯ ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือทาง 

3.  E-mail:samakom1097@hotmail.co.th หรือ  E-mail: sankhai9421@hotmail.co.th เทาน้ัน0 

ท้ังน้ี ขอความกรุณาระบุชื่อผูสง จํานวนเงิน ใหชัดเจน เพื่อสมาคมฯ จะไดดําเนินการตอไป 

ภายในวันท่ี  25   กันยายน  2557 

หมายเหตุ   ทั้งน้ีที่ทางสมาคมฯไมไดสงใบตอบรับทางโทรสาร เน่ืองจากการผิดพลาดเชน เอกสารขาด ไมครบ จึงขอ

ความกรุณาทานไดสงทางไปรษณียหรือทาง อีเมล เทาน้ัน 

 

mailto:sankhai9421@hotmail.co.th%20เท่านั้น


 

                                                                             กําหนดการ 

การประชุมผูบริหารและครูวทิยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๓๙ 

“ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาเอกชนสูความเปนผูนําในศตวรรษที่ 21”  

   Pr ivate Technical and  Vocational  Education Towards Leadership  in 21th Century  

ระหวางวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ หองประชุมอุดรธานี  ฮอลล ช้ัน 5  โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนชันเซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

********************* 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐  น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. กลาวตอนรับ โดยผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 

๐๘.๕๐ – ๑๐.๐๐  น. พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนสูความเปนผูนําใน 

   ศตวรรษท่ี ๒๑”  

โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง  “ การสงเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษาเอกชนสูความเปนผูนํา 

ในศตวรรษท่ี ๒๑” 

 โดย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “ ความทาทายและทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย สูความเปนผูนําใน

ประชาคมอาเซียน” 

    โดย ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  

   อดีตเลขาธิการสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) และอดีต 

                                            รัฐมนตรี-วาการกระทรวงการตางประเทศ 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 

 

 

 



๒ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษารอบท่ี ๔ กับการพัฒนาวิทยาลัย      

                                            เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 

 โดย ศ.ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน   

  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐  น. การบรรยายเรื่อง”การสนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการผูบริหารและครูอาชีวศึกษาเอกชน” 

   โดย กองทุนสงเคราะหครใูหญและครูโรงเรียนเอกชน 

 ๐๙.๓๐ –  ๑๐.๓๐ น.  การประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๗ 

   โดย นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

  ๑๐.๓๐ -  ๑๑.๐๐  น.  พักรับประทานอาหารวาง /พักผอนตามอัธยาศัยเตรียมการรับเสด็จฯ 

  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น ซักซอมพิธีการและประจําท่ีเตรียมรับเสด็จฯ 

 ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปดการประชุม 

“Thai-German Dual Excellence” และทรงปาฐกถาพิเศษเปดการประชุม 

  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. Best Practices: Work-based Learning (การเรียนรูโดยการทํางานเปนฐาน) 

   โดย  ผูเชี่ยวชาญจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

๑๖.๓๐ –  ๑๘.๐๐  น. Innovation in Vocational Education   Towards  Leadership 

 (นวัตกรรมทางอาชีวศึกษาสูความเปนผูนํา) 

โดย ผูเชี่ยวชาญจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐  น. รับประทานอาหารเย็นและงานเล้ียงฉลองในโอกาสครบรอบสี่ทศวรรษ   

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

  

  

 

 

 



 

๓ 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. หองยอยท่ี ๑     บรรยายเรื่อง”การพัฒนาสถานศึกษาการอาชีวศึกษาไทยสูความเปนผูนํา 

             ในศตวรรษท่ี ๒๑” 

โดย  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   หองยอย  ๒       บรรยายเรื่อง “ทิศทางและโอกาสความรวมมือไทย-เยอรมันของ    

                                     สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสูความเปนผูนําในศตวรรษท่ี ๒๑” 

                             โดย  สหพันธคุณวุฒิวิชาชีพแหงสาธารณรัฐเยอรมนี 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. รับประทานอาหารวาง 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐  น. การบรรยายเรื่อง”ทิศทางและโครงการสงเสริมและการสนับสนุนอาชีวศึกษาเอกชนสูความ

เปนผูนําประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘” 

โดย. ผูอํานวยการกองโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและคณะทํางาน สช. 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. สรุปการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งท่ี ๓๙  

 โดย  นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ 

     ********************* 

 

หมายเหตุ   กําหนดการน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามเวลาท่ีเหมาะสม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมแจงยืนยันการเดินทางมาประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งท่ี 39 พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนช่ันเซ็นเตอร  อ.เมือง  จังหวัดอดุรธาน ี

ระหวางวันท่ี 6 – 8  ตุลาคม  2557 

************************** 

1. ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย................................................................................................................................... 

ต้ังอยูเลขท่ี.......................................................แขวง/ตําบล...................................................................... 

อําเภอ/แขวง.................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................. 

โทรศัพท.......................................................โทรสาร.......................................................... 

ชื่อผูรับผิดชอบ...................................................................โทรศัพท........................................................ 

  ขอแจงความจํานงในการเดนิทางและใหทางคณะผูจัดการประชุมจดัรถมารับ ดังนี ้

โดยเดินทางไปวันที่............................ตุลาคม   2557     เดินทางกลับวันที่................ ตุลาคม    2557 

    เดินทางโดยรถสวนตัว 

     เดินทางโดยรถทัวร   จํานวน......................................คน 

          เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา......................................ถึงอุดรธานีเวลา.......................................  

         เที่ยวกลับจากอุดรธานีเวลา.....................................................................  

    เดินทางโดยรถไฟ   จํานวน......................................คน 

         เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา......................................ถึงอุดรธานีเวลา.......................................  

        เที่ยวกลับจากอุดรธานีเวลา..................................................................... 

     เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบิน.................................................................... 

           จํานวน...........................................คน 

                 เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา......................................ถึงอุดรธานีเวลา.......................................  

        เที่ยวกลับจากอุดรธานีเวลา..................................................................... 

  

หมายเหตุ     1.  กรุณาสงแบบฟอรมนี้กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่  25  กันยายน  2557  ทางอีเมล 

                        E-mail:samakom1097@hotmail.co.th หรือ  E-mail: sankhai9421@hotmail.co.th 
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