
       

หน้า | ๑  

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื ๔ (Institute of Vocational Education Northern Region 4) 
 

รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 

ผู้มาประชุม  ๘ คน 
๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ    ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ  
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ  
๔. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ  
๕. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ  
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ  
๗. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ  
๘. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ  
    

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

 
 
 
 
 
 

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

๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรพงษ์   พูลอิ่ม รองผู้อ านวยการฯ      เข้าร่วมการประชุมแทน นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๓. นายสมบัติ   สุขขวัญ รองผู้อ านวยการฯ เข้าร่วมการประชุมแทน นายชูชีพ  สิทธิเขตรกรณ์ 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๔. นางดารินทร ยาวิเศษ รองผู้อ านวยการฯ เข้าร่วมการประชุมแทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
 
๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 

ผู้มาประชุม ๙ คน  
๑. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๒. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๓. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๔. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๕. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๗. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีสุนิศา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๙. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

 
   ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 

 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  

ผู้มาประชุม ๓ คน  
๑. นายทวี   มหาชัยวงษ์        ครู  แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๒. นายสันติ คงบุญ ครู  แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๓. นายสิงหา ตินชาติ ครู  แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 
/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผลการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า มีการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙      

เมือ่วันพุธที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕  ชั้น ๑ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา แต่เนื่องจากประธานติดราชการจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และได้น าผลสรุปการประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมทราบตามเอกสารประกอบการประชุม   

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 เพิ่มกลุ่มภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันฯ 

ดร .มะณู  คุ้มกล่ า แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘           
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบหน่วยงานภายใต้ส านักและศูนย์
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  และเห็นชอบให้เพ่ิมกลุ่มติดตามเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี ในส่วนของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ซ่ึงเดิมมี ๒ กลุ่ม เพ่ิมอีก ๑ กลุ่ม เป็น ๓ กลุ่ม ดังเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ  
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔…   
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ การประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร โดยคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน ๓ สาขาวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้แก่ 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
 

โดยสถาบันฯ ได้ก าหนดวันและเวลาในการประเมิน ดังนี้ 
วัน เดือน ป ี เวลา สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน สาขาวิชา 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ี ๑. เทคโนโลยยีานยนต ์(ต่อเนื่อง) 

๒. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

 
ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของสถาบนัฯ ประกอบด้วย  

(๑) นายสงวน   บุญปิยทัศน์ ประธานกรรมการ 

(๒) นายทองค า   ตินะลา รองประธานกรรมการ 

(๓) นายสมคิด   บุญเทว ี กรรมการ 

(๔) ดร. ชัด   อินทะสี กรรมการ 

(๕) นางวชัรี   หว่งศร ี กรรมการ 

(๖) นางพรลินี   ชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

(๗) นางสาวกันติชา   บินชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการประเมินของสถาบันฯจะใช้แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันฯ 
ได้ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบวิธีการประเมิน พร้อมกบัท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาที่รับการประเมินให้ทราบ
ก าหนดวันและเวลาที่คณะกรรมการเข้าประเมิน 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ  
/๔.๒ การประเมิน… 
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 ๔.๒ การประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร โดยคณะกรรมการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ ดังนี้ 

๑) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินความพร้อมจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะด าเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนินการประเมิน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และใช้แบบประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาก าหนด 

๒) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินความพร้อมจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะด าเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับ
มอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะเริ่มด าเนินการประเมิน ตั้งแต่เว ลา ๐๙.๐๐ น.     
เป็นต้นไป  

ในการประเมินความพร้อม สถาบันฯได้ท าหนังสือแจ้งก าหนดการประเมินและส่ง    
แบบประเมินให้สถานศึกษาแล้ว และเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์         
การประเมิน 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การรับสมัครและการรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอร่าง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การรับสมัครและการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี       
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนี้ 
 
 

 
/(ร่าง)… 
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(ร่าง) 

 
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

เรื่อง  การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การรับสมัครและการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นไปตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย การรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร และ
การรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี       สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑. สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดสอนและจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา   

สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดสอน 
จ านวนนักศึกษา 

(คน) 

ระบบทวิภาคี 

๑. เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ๒๐ 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ๒๐ 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ๒๐ 

๒. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ๒๐ 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ๒๐ 

๓. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ๒๐ 

๔. การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ๒๐ 

๕. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ๒๐ 
๖. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ๒๐ 

 
 

/๒. คุณสมบัติ… 
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๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เรียน หรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๒.๒ เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค  
ที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๒.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีความผิดทางวินัยหรือเป็น
จ าเลยในคดีอาญา 
 

๓. เอกสารการสมัคร  
๓.๑ ใบสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ  ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ซึ่งกรอกรายละเอียด

อย่างครบถ้วน 
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป (ให้ติดในใบสมัคร ๒ รูป และ  

บัตรประจ าตัวสอบ จ านวน ๑ รูป ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน) 
๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสารขนาด A ๔  จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ถ่ายส าเนาขนาด A ๔  จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
๓.๕ ส าเนา ใบ ปพ.๑ หรือ ใบ รบ.๑ หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา (ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษา

อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) ถ่ายส าเนาขนาด A ๔ จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๖ ในกรณีที่ ชื่อหรือนามสกุล  ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้น าหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น      

ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มาแสดงพร้อมถ่ายส าเนาขนาด A ๔ จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 

๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๔.๑ ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ  ๑๐๐ บาท  โดยสมัครได้ท่ี 

 ๔.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  เลขที่ ๔๐๐ ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง
นครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๕๖ – ๒๒๑๓๙๐  
 ๔.๑.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่ ๑๙๓ ถนนมาตุลี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์             
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๕๖ – ๒๒๑๓๖๐  
  ๔.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เลขที่ ๕๐ ถนนปิ่นด าริห์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร                 
จังหวัดก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๕๕ – ๗๑๑๐๙๐  
 ๔.๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  เลขที่ ๕๘  หมู่ ๒  ถนนวงศาโรจน์ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง
อุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๕๖ – ๕๑๑๕๘๒  
 

/๔.๒  การสมัคร… 
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๔.๒  การสมัคร  
   กรอกใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครต่างๆ โดยช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท ที่งานทะเบียน
ของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่ก าหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
๒๕๕๙ 
 

๕. การก าหนดระยะเวลา  
๕.๑ นักศึกษาปกต ิ

ล าดับที่ รายการ วัน  เดือน  ปี 

๑ จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
๓ สอบคัดเลือก (เช้า) และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๕ รายงานตัว ท าสัญญามอบตัวลงทะเบียนเรียน ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
๖ ปฐมนิเทศ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๗ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาที่เปิดสอน 
 

๕.๒ นักศึกษาโควต้าพิเศษ  
ล าดับที่ รายการ วัน  เดือน  ปี 

๑ พิจารณานักศึกษาโควต้าพิเศษ  ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒ ประกาศผลนักศึกษาโควต้าพิเศษ  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๓ มอบตัวและลงทะเบียน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาที่เปิดสอน 
 
๖. การรายงานตัว การท าสัญญามอบตัว และการปฐมนิเทศ 

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ให้มารายงานตัวท าสัญญามอบตัว และปฐมนิเทศ ตามวันและเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ก าหนดไว้     
ในข้อ ๕  ของประกาศฉบับนี้   
 
 
 

/๗. การติดต่อ… 
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๗. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
     ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

๗.๑  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่งานทะเบียน  โทรศัพท์  ๐๕๖ - ๒๒๑๓๙๐ เว็บไซต์ www.nkstec.ac.th 
๗.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่งานทะเบียน โทรศพัท๐์๕๖-๒๒๑๓๖๐ เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th 
๗.๓  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่งานทะเบียน  โทรศัพท์  ๐๕๕ - ๗๑๑๐๙๐ เว็บไซต์ www.kpt.ac.th 
๗.๔  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่งานทะเบียน  โทรศัพท์  ๐๕๖ – ๕๑๑๕๘๒ เว็บไซต์ www.uthai.ac.th 
๗.๕ ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๕๕๑๖๓  โทรสาร ๐๕๖-๒๕๕๑๖๔  

เว็บไซต์ www.venr-4.ac.th 
 

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  ……………………………………….. 
                           
                                       
                                                                     (นายสมคิด บุญเทวี) 
                                                        ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ และมอบสถาบันฯ แจ้งประกาศให้กับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ      
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทราบ และด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ 
 

๕.๒ ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอ      
ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้ 

 
 
 

 
 

/(ร่าง)… 

http://www.nwvoc.ac.th/
http://www.uthai.ac.th/
http://www.venr-4.ac.th/
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 (ร่าง) 

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
------------------------------ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันฯ 
จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาคเรียน   
ที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ 
๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ส่งผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจฉิมนิเทศ (สถานศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  
(สถานศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  
(ส่งผลการเรียนที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔) 

๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  
(เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการเรียนแล้ว) 

๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองปริญญาบัตร   

หมายเหตุ : ปฏิทินนี้ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอน ๔ ภาคเรียน 
 
 
 

/ภาคฤดูร้อน…    
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ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ 

๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
๙ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อนและผลการสอบประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
(ส่งผลการเรียนที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔) 

๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
และประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
(เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการเรียนแล้ว) 

๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองปริญญาบัตร   

หมายเหตุ : ปฏิทินนี้ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
:  ก าหนดวันในปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
     

ประกาศ  ณ  วันที่ ……………………………………. 
                           
                                       

  (นายสมคิด บุญเทวี) 
                                   ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 
นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งข้อมูล

เพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑) ก าหนดวันเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

สังกดัสถาบันฯ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี แต่ให้ยึดประกาศฉบับนี้เป็นหลัก 
๒) เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันฯที่จะจบ

การศึกษา ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดท าเครื่องหมายที่จะใช้ติดกับชุดครุยปริญญา ได้แก่ เข็มวิทยฐานะ 
หัวเข็มขัด เข็มกลัดเสื้อ กระดุม แผงคอ เนคไท และเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาสามารถ
ติดต่อขอซื้อได้จากสถาบันฯ 
 

/ประธาน… 
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ประธานกล่าวเสริมว่า เนื่องจากขณะนี้สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศจะมีนักศึกษา
จบการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ รุ่น และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลัง
ด าเนินการขอพระราชทานนามสถาบันและขอพระราชทานผู้มอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษากับทาง
ส านักพระราชวัง ซ่ึงการพระราชทานปริญญาบัตร อาจจะด าเนินการพร้อมกันครั้งละ ๒ – ๓ รุ่น  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ และมอบสถาบันฯ แจ้งประกาศให้กับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯที่
เปิดสอนระดับปริญญาตรีทราบและด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ 
 

๕.๓ ร่างข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ... 

ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันฯ น าเสนอร่างข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย สาขา
ของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ .ศ. ... ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้  

 (ร่าง) 

 
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ว่าด้วยสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. …. 
……………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยสาขาของปริญญา

กิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) และมาตรา ๔๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการ

ประชุมครั้งที ่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยสาขาของปริญญา

กิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 

 

 

/ข้อ ๓… 
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ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

“คณะกรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

“คณะกรรมการสภาวิชาการ”หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

“ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

“รองผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

“ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน”หมายความว่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

“ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

 “รองผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ 

ข้อ ๔ ปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับนี้มีหนึ่งชั้น คือ ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ข้อ ๕ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับนี้ ให้เฉพาะในสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในพระราช

กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่ง ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และต้องเป็นสาขาหรือวิชาเอกที่มีการสอนในสถาบันเท่านั้น 

โดยระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกต่อท้ายปริญญา 

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ตามวรรคหนึ่งแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินกว่าหนึ่งสาขาหรือวิชาเอกในปี

การศึกษาเดียวกันจะกระท ามิได้ และสถาบันจะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน

สถาบัน นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ข้อ ๖ บุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควร          

แก่ปริญญานั้น และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ มีคุณธรรม ทั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

/๑) มีผลงาน… 
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๑) มีผลงานทางวิชาการดีเด่น หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเด่นในสาขา   

หรือวิชาเอกท่ีมีการเรียนการสอนในสถาบัน 

๒) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือการงานที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

๓) เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอื่น 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ได้แก่ คณะกรรมการสภาสถาบัน  

ผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ

วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการสถาบัน 

เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์” ขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาบุคคล 

ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการสถาบัน เป็นประธาน 

๒) รองผู้อ านวยการสถาบันซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๓) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา ๒๓ (๕) ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 

๔) คณะกรรมการสภาวิชาการของสถาบัน ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๕) ผู้อ านวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๖) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน  

ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๗) ผู้อ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๙ ให้ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการสถาบันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ ๗    

ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๘ เพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์พิจารณาชื่อที่เสนอตาม 

ข้อ ๙ แล้วจัดท าเป็นบัญชีของแต่ละสาขาหรือวิชาเอกเรียงตามล าดับอักษรชื่อบุคคล พร้อมประวัติข้อมูล

รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภาสถาบัน สาขาหรือวิชาเอกละไม่เกินสามคน ในแต่ละ           

ปีการศึกษา 

 

/ผู้ที่ได้รับ… 
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ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคณะกรรมการ

สภาสถาบันที่เข้าประชุม  

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอรายชื่อบุคคล        

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ต่อสภาสถาบัน ก่อนการพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้อ านวยการสถาบันโดยความเห็นชอบของนายกสภาสถาบันอาจเสนอ

พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคลที่น่ายกย่องของมิตร

ประเทศที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบันก่อนการพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา    

ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

ให้เลขานุการสภาสถาบันประมวลประวัติ ผลงานหรือรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ    

ตามวรรคหนึ่งไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน 

ข้อ ๑๓ การด าเนินการตามข้อบังคับนี้ให้กระท าเป็นการลับ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 

หรือค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อ านวยการสถาบันโดยความเห็นชอบของ

สภาสถาบันมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 

 

ประกาศ ณ วันที่  ……………………………………… 

 

 

      (นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ) 

                                                    นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 
ประธานเสนอความเห็นว่าควรเปลี่ยนข้อความในข้อ ๘  ๓) โดยให้ใช้กรรมการสภา

สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๓ (๕) เพ่ือเป็นการกระจายคณะกรรมการไปตามส่วนต่างๆ  
นางวัชรี ห่วงศรี กรรมการสภาสถาบันฯ ซักถามในที่ประชุมว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร

สามารถมีสิทธิเสนอผู้ใดที่เห็นสมควรได้หรือไม่  ซ่ึง ดร.ชัด อินทะสี ตอบว่าสามารถคัดเลือกตัวแทนได้ เพียง ๑ คน
เท่านั้นที่เห็นสมควรเสนอชื่อ  

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
 ๑) ร่างข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ…. 
๒) มอบสถาบันฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
๕.๔ เห็นชอบหลักสูตรปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ของ วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค์ น าเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
(ต่อเนื่อง) ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการสภาสถาบันฯ มอบให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ทบทวนแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างสมัยใหม่  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

๖.๑ สรุปรายละเอียดค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่สถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันฯ ได้รับ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากศูนย์ประสานงานสถาบันมีหนังสือแจ้งมายังสถาบันฯ 
เรื่องงบประมาณรายหัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น เงินจะเข้าวิทยาลัยที่ท าการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
โดยตรง ซึ่งจะไม่ผ่านสถาบันฯ ส่วนเงินงบประมาณจัดตั้งสถาบันฯที่เข้าสถาบันฯ ทางสถาบันฯ สามารถใช้
งบประมาณในส่วนนี้เพ่ือบริหารจัดการงานในสถาบันฯ ได้แก่ โครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ได้โดยตรง 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๖.๒ การติดตามการจัดสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เรื่อง Intelligent 
Invertor ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ สอบถามความคืบหน้าในการจัดสัมมนา
ทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เรื่อง Intelligent Invertor ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์             
ซึ่งมอบหมายให้ ดร.สุรพงษ์ พูลอ่ิม รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานงาน 
ในการด าเนินการ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
/๖.๓ ร่างระเบียบ… 
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๖.๓ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                       (นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
             ผู้บันทึกการประชุม     
                                                           

                                                                      
            (นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
           ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                                              

                                                                                
             (นางพรลินี  ชัยรัตน์) 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                

                                                                                 
                    (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 


