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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 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. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๓. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 
๕. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๕. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. ดร.ศิวรักษ ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๗. นายรังสันต์  นุสติ เข้าร่วมประชุมแทน นายสมเจตน์ พรหมบุญตา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

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) 

 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.พีระพล พูลทวี เป็นรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะ เป็นผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติอนุมัติให้ นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ เลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๓  ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าสั่งให้ 
นายสมเจตน์ พรหมบุญตา ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๔ การปฏิบัติหน้าที่ส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/

๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
ผ่านมานี้ เนื่องจากได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้รับผิดชอบประสานด าเนินการ
การขับเคลื่อนการท างานของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา    

/(อ.กรอ.อศ.)… 
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(อ.กรอ.อศ.) รวมทั้งศึกษากฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ฯ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการสถาบัน ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยติดต่อประสานงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ กับทางสถาบัน ฯ 
มาอย่างต่อเนื่อง  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๕ การขับเคลื่อนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาลมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลการผลิตและ

พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ
นโยบาย Thailand ๔.๐ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาคนให้สามารถผลิตนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง ๓๖ กลุ่ม มาร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ๒๐๒๑  ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ขณะนี้ขั้นตอนด าเนินงานต่าง ๆ ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ในเรื่องของ
หลักสูตรที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยหลักสูตรที่ทาง อ.กรอ.อศ.จัดท านั้น มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งไปที่ ส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีเพียงบางหลักสูตรที่ส่งไป 
และรอการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้  ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานาน อาจไม่ทันกับ
การพัฒนาก าลังคนที่จะรองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว   

ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ คือ  
๑) น าหลักสูตรที่ทาง อ.กรอ.อศ.จัดท า เข้าสภาสถาบัน ฯ เพ่ือพิจารณา โดยอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับ
ก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้  หลังจากนั้นให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการ
หรือโรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน ให้ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนก่อนในระยะแรก โดยใช้เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ของภาคเอกชนก่อน  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนกับ
บุคลากรที่มาช่วยสอน   

๒)  ทุกหลักสูตรที่ทาง อ.กรอ.อศ. ด าเนินการจะต้องระบุรายการครุภัณฑ์พ้ืนฐานให้ครบ
ตามหลักสูตร โดยประธาน อ.กรอ.อศ. เป็นผู้ลงนาม  และเสนอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยตรง เพ่ือมอบให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) ด าเนินการต่อ   

๓) ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท ารายการครุภัณฑ์ของสถานศึกษาต่าง ๆ ควรก าหนดระดับ
มาตรฐานครุภัณฑ์เป็น ๓ ระดับ คือ  

(๑) ระดับพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ที่สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
วิชาชีพขั้นพ้ืนฐานก่อนออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 

/(๒) ระดับ… 
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(๒) ระดับปานกลางและมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในสถาน
ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา สามารถฝึกวิชาชีพได้โดยตรง 

(๓) ระดับเทคโนโลยีปานกลางถึงระดับสูง ให้อยู่ที่สถานศึกษา เพ่ือต่อยอดทักษะ
วิชาชีพและความรู้  หลังจากท่ีนักเรียน นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการแล้ว 

 (๔) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอัตราก าลังบุคลากรตาม
ค าแนะน าของ อ.กรอ.อศ. เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในช่วงของ
การปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒     

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน BTECH    

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน
พุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน BTECH  ว่า ให้สถาบัน ฯ ตั้งคณะท างาน
ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น  ขณะนี้สถาบันฯ ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุม
ว่า ตามที่สถาบัน ฯ มอบหมายให้สถาบัน ฯ แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการจัดการเรียนการสอน BTECH และ
สถาบัน ฯ ได้ติดต่อประสานงานไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ในสาขาวิชา
การโรงแรม ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการด าเนินการ และจะเริ่มรับสมัครผู้เรียนในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๓.๒ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคต     
ประธานแจ้งที่ประชุมในเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ตามท่ีนายสงวน บุญปิยทัศน์  
 

/กรรมการ… 
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กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้เสนอข้อเสนอแนะนั้น สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ควร
จะต้องเตรียมการโดยการตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินการจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการประสบความส าเร็จแล้ว  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และมอบให้สถาบัน ฯ ด าเนินการ 
 
๓.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี   
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เปิดสอนระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้นขณะนี้ 
คือ บุคลากรผู้สอนเริ่มขาดแคลนในบางสาขาวิชา ซึ่งกระทบต่อการเปิดสอนในบางหลักสูตร สถาบัน ฯ จะต้องรีบ
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยเร่งด่วน    

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ร่วมเป็นคณะท างานของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ท าหน้าที่
ก าหนดแผนของบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๓ สถาบัน ดังนี้  

๑) โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับครูอาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง  
๒) โครงการศึกษาอบรมดูงานในประเทศ และต่างประเทศ   
๓) โครงการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในครั้งต่อไป เพื่อให้

สอดคล้องกับก าหนดการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 
ตามมาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  สภาสถาบันมีอ านาจและหน้าที่อนุมัติการ
ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยสภาสถาบัน ฯ จะต้องประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ นั้น  ซึ่งก าหนดการมอบประกาศนียบัตรของสถานศึกษาต่าง ๆ มี ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

/๓) วิทยาลัย… 
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๓) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๕) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๖) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

จึงน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดวันประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

๕.๒ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  [มาตรา ๒๕ (๖)]   

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า คณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบัน ฯ ได้ตรวจสอบผลการเรียน และคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา

เลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนด 

๒) ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๔) เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  ๒๕๕๖) 
 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการ
เรียนทีส่ถานศึกษาก าหนด 

๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

/๔) ได้เข้าร่วม… 
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๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗) 
 

ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีดังนี้ 

๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖   

ล าดับ สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ ช่างยนต์ ยานยนต์ ๑๙ ๐ ๑๙ 
๒ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๙ ๐ ๑๙ 
๓ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๕ ๐ ๕ 
๔ ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๑๓ ๐ ๑๓ 
๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๗ ๐ ๗ 
๖ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๗ ๔ ๑๑ 
๗ การบัญชี การบัญชี ๐ ๕๒ ๕๒ 
๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ ๑๔ ๑๖ 
๙ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๑ ๘ ๙ 

๑๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๑ ๓ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    รวม ๗๕ ๗๙ ๑๕๔ 

 

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗  

ล าดับ สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๒ ๐ ๒ 
๒ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๘ ๐ ๘ 
๓ เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ๒๑ ๐ ๒๑ 
๔ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ๑ ๑ ๒ 
๕ ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๙ ๑ ๑๐ 
๖ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๙ ๐ ๙ 
๗ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒ ๐ ๒ 
๘ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ๑ ๒ ๓ 
๙ เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ๑๖ ๗ ๒๓ 

๑๐ การบัญชี การบัญชี ๑ ๑๐๑ ๑๐๒ 
๑๑ การเลขานุการ การเลขานุการ ๐ ๘ ๘ 
๑๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ๗ ๘ 
๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐ ๓ ๑๓ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    รวม ๘๑ ๑๓๐ ๒๑๑ 

/(ท่ีมา :… 
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(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๕๒๙    ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒) 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   

 
๕.๓ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เสนอแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๒๕ 
คน ให้ที่ประชุมพิจารณา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไป
แล้วนั้น  ต่อมาหลังจากรับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจสมัครลดลง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจึงได้ประชุมปรึกษากันแล้วเห็นว่า จ านวนผู้เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีแนวโน้มลดลง 
และสถานประกอบการมีความต้องการผู้จบการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า  ประกอบกับ
ปัจจุบันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๘)  ซ่ึงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพ่ือน าเสนอให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา
เห็นชอบงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยที่ไม่กระทบกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขณะนี้ และจะน าเสนอหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า ใน

การประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไปแล้ว นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานไม่ทันต่อการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นไปตามแผนการด าเนินการ จึงน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบการรับนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 
/๖.๒ สรุป… 
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๖.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 
สถาบันฯ ได้ท าหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ (ท่ี ศธ ๐๖๓๒/ว ๑๗๖  ลงวันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
เพ่ือขอความอนุเคราะห์รวบรวมผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย ของครูอาจารย์ และนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันฯ โดยจะรวบรวมจัดท าเป็นสรุปรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๑ และรายงานผลไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยให้รวบรวมส่งที่สถาบัน ฯ 
ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
ดร.สุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการ ของกรมพลศึกษา

ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทกีฬา บ๊อคเซีย (Boccia) ระหว่างวันที่ ๑-๖ มีนาคม 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

๒) การออกปฏิบัติงานในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒-๓, ๙-๑๐ และ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒   

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๔ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
นายปรีชา การัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เรื่องการออกปฏิบัติการในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ของวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี  ณ อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทยัธานี  ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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