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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๐ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๖. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๗. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๘. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๙. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๑๐. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม  ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๒. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

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

๑. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๒. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายทวีวัฒน์   รื่นรวย รองผู้อ านวยการฯ  เข้าร่วมประชุมแทนนายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

    ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบ้้อมูลการประชุม 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ รูปแบบเอกสารการประเมินหลักสูตรปริญญาตรีตามแบบประเมิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่อง ให้สถาบันฯน ารูปแบบเอกสารการประเมินหลักสูตร
ปริญญาตรีตามแบบประเมินปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาใช้ในการพิจารณา
หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดใหม่ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๒ การจัดท า้้อมูลอัตราก าลังตามโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม

เรื่องท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้งว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ตั้งคณะท างานจัดท าค าสั่งจัดบุคลากรตามโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงกับโครงสร้างการบริหารของส่วนราชการตามที่
บัญญัติในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอให้สถาบันฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศกรอบอัตราก าลังบุคลากรในส่วนราชการที่สังกัด ตามรายละเอียดในไฟล์ฐานข้อมูลบุคลากรที่แนบ
มาพร้อมกับหนังสือ โดยให้รวบรวมข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการในสังกัด และข้อมูลของสถานศึกษาภาครัฐ
ที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือน าไปจัดท าเป็นข้อมูลภาพรวมที่ส านักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
อาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้เชิญรองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากรของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม เพ่ือปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาท่ีสถาบันฯ ส่วนสถานศึกษาที่อยู่นอกสถาบันฯ สถาบันฯ ได้ท าหนังสือ
ขอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการรวบรวมส่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุมตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน               

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความ ในระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 

๑. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๕.๑ “ปฏิทินรายงานผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ” ให้ปรับแก้ไขเป็น    “เห็นชอบปฏิทินผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ “ 

๒. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๕.๒  “ปฏิทินอนุมัติผลการศึกษา และผู้จบการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ”  ให้
ปรับแก้ไขเป็น “เห็นชอบปฏิทินผลการศึกษา และผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ”    

๓. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๕.๓  “เห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร”  ให้ปรับแก้ไขเป็น “การรายงานผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร”       
 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานผลการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สา้าวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผล
การประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ความว่า ตามที่สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ขอเปิด
สอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓ 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาการบัญชี ของ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นั้น กรรมการ
ประเมินความพร้อมที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบันฯ  ได้ด าเนินการประเมินความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ จ านวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาการบัญชี 
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และประเมินความพร้อมในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  ซึ่งผลจากการประเมินความพร้อมได้รายงานให้ที่
ประชุมทราบ ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น 
ส่วนสาขาวิชาการบัญชี ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ยังไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้เนื่องจาก 

/เอกสาร… 
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เอกสารยังไม่ครบถ้วน คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินเพ่ิมเติมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งผลการ
ประเมิน มีดงันี้ 

 
หัว้้อประเมิน ผลการประเมิน 

๑) ด้านหลักสูตร ดีเยี่ยม 
๒) ด้านอาจารย์ ดี 
๓) ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก ดี 
๔) ด้านการบริหาร พอใช้ 
๕) ด้านสถานประกอบการ พอใช้ 
๖) ด้านผู้เรียน ดี 

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

 ๑) จุดเด่นของสาขาวิชาการบัญชีทีเ่ปิดสอนในภาพรวม  ได้แก่     
(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  
(๒) สถานประกอบการมีมาตรฐานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา    
(๓) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี    
(๔) มีแหล่งสืบค้นข้อมูลเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
(๕) สถานที่เรียน แยกเฉพาะระดับปริญญาตรี มีความเป็นสัดส่วน บรรยากาศ  

ร่มรื่น    
(๖) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิด

สอนระดับปริญญาตร ี   
(๗) มีครุภัณฑ์เพียงพอ และทันสมัย       

๒) จุดที่ต้องพัฒนาของสาขาวิชาการบัญชีที่เปิดสอนในภาพรวม  ได้แก่   
(๑) การจัดท าแบบส ารวจความต้องการผู้ท างานจากสถานประกอบการเพ่ิมเติม 
(๒) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี   

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 
 

/๓.๒ รายงานผล… 
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๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intelligent Inverter 
ให้กับคณาจารย์้องสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ   

ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานผล
การด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intelligent Inverter ให้กับคณาจารย์ของสถานศึกษาที่อยู่ใน
สถาบันฯ ระหว่างวันที่ ๒–๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ ความว่า ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
โครงการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะ ( Intelligence Inverter) และมอบให้ 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ด าเนินการ ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๒.๑ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๙ คน ประกอบด้วย  
๑) บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่  นักศึกษา และครู -อาจารย์  จาก

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคตาก 
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ก าแพงเพชร  

๒) บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ บุคลลากรจากส านักงานพลังงาน
ก าแพงเพชร โรงพยาบาลก าแพงเพชร ส านักงานการไฟฟ้าภูมิภาคก าแพงเพชร ส านักงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  

๓) หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่ 
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
(๒) การต่อวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
(๓) การออกแบบ และค านวณโซล่าเซลล์ 
(๔) Intelligent Inverter 
(๕) การฝึกปฏิบัติในฐานที่ ๑ – ๕  
(๖) ระเบียบการขออนุญาตขายไฟฟ้า 

๓.๒.๒ ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสังเกต มีผู้

ส่งแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๓  
๑) ด้านอายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(๑)  อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี  จ านวน   ๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 
(๒)  อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ 
(๓)  อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ 
(๔)  อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน   ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑ 

/๒) ด้านประสบการณ์… 
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๒) ด้านประสบการณ์การท างาน 
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า จ านวน  ๔ คน  คิดเป็น

ร้อยละ ๑๑.๔ 
(๒) ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน/พลังงานไฟฟ้า จ านวน ๒ คน     

คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ 
(๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนายช่าง หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง

ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ 
(๔) เป็นครู-อาจารย์ในสถานศึกษา  จ านวน  ๑๕  คน คิดเป็นร้อยละ  

๔๒.๙ 
๓) ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังการฝึกอบรมทุกหัวข้อของการ
ประเมินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๔) ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ และ

ทักษะให้กับคณาจารย์ทุกปี 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 การประเมินความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ในสา้าวิชาที่เปิดใหม่้องสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอให้ที่ประชุม
ทราบเรื่อง ก าหนดการของกรรมการประเมินความพร้อมที่แต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ประเมินความพร้อมในการขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 

 

 
/ระเบียบวาระที่ ๕… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ รายงานผลการศึกษาเพื่อ้ออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผล

การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ของสถานศึกษาท่ีอยูในสถาบันการอาชีวศึกษาให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๕.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๒๕๔๕ และ ปวช.๒๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตร 
ปวช.๒๕๔๕ 

หลักสูตร 
ปวช.๒๕๕๖ 

รวม (คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล ยานยนต์ - ๗๑ ๗๑ 

เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง เครื่องมือกล - ๕๓ ๕๓ 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง - ๔ ๔ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง - ๖๕ ๖๕ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ - ๕๗ ๕๗ 
เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ๑ ๑๐ ๑๑ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - ๑๘ ๑๘ 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม - ๑๖ ๑๖ 

ส ารวจ ส ารวจ ๑ ๙ ๑๐ 

โยธา โยธา - ๔๓ ๔๓ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐)                                รวม ๒ ๓๔๖ ๓๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/๒) จ านวนผู้ส าเร็จ… 
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๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖ และ ปวส.๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตร
ปวส.
๒๕๔๖ 

หลักสูตร
ปวส.
๒๕๕๗ 

 
รวม (คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๒ ๑๐๒ ๑๐๔ 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑ ๗๓ ๗๔ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ ๒๒ - ๒๒ 

ไฟฟ้าก าลัง 
ติดตั้งไฟฟ้า ๒ ๒๙ ๓๑ 

เครื่องกลไฟฟ้า ๑ ๕๗ ๕๘ 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑ ๘๑ ๘๒ 
การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ๓ ๒๕ ๒๘ 

เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม - ๑๐ ๑๐ 

ส ารวจ ส ารวจ - ๓๐ ๓๐ 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต - ๖๖ ๖๖ 

โยธา โยธา - ๘๑ ๘๑ 

เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ - ๒๕ ๒๕ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗   มีนาคม ๒๕๖๐)                                 รวม ๓๒ ๕๗๙ ๖๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/๕.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิค… 
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๕.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๒๕๕๖   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล ยานยนต์ ๓๔ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๔ 

ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๔๒ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๒๕ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒ 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๔๓ 
การตลาด การตลาด ๑๐ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๑๖ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๑ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐)                                                 รวม ๒๒๗ 

 
๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๔๑ 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ๑๘ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม ๑ 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ๔๑ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๒๔ 

ระบบโทรคมนาคม ๖ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๒๘ 

 
 
 
 

/๒)  (ต่อ)… 
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๒)  (ต่อ) 

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (คน) 

 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี ๘๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๒ 

การตลาด การตลาด ๑๔ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐)                                                   รวม ๒๙๕ 

 
๕.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล ยานยนต์ ๑๔ 

ช่างกลโรงงาน 
แม่พิมพ์โลหะ ๒๐ 
เครื่องมือกล ๒ 

ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๔ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๕ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๓ 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๖๑ 

การตลาด การตลาด ๒๓ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘ 

คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๒ 

คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ๑ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐)                                                          รวม ๑๔๓ 
 

 
 
 
 

/๒) จ านวนผู้ส าเร็จ… 
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๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.๒๕๕๗   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๑๔ 

เทคนิคการผลิต 
เครื่องมือกล  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

แม่พิมพ์โลหะ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ไฟฟ้าควบคุม ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๑ 

โยธา โยธา ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี ๘๘ 
การตลาด การตลาด ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๒ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ 

คหกรรมศาสตร์ 
การบริหารคหกรรมศาสตร์ การบริหารคหกรรมศาสตร์ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐)                                                      รวม ๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๑.๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษา… 
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๕.๑.๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๒๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(คน) 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี การบัญชี ๖๕ 

การตลาด การตลาด ๒๒ 
การเลขานุการ การเลขานุการ ๓๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๐๒ 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ (ทวิภาคี) ๙ 

ศิลปกรรม 

การออกแบบ การออกแบบ ๑๘ 

ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปกรรมเซรามิก ๑ 

วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ๑๒ 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๑๙ 

แอนนิเมชั่น ๗ 

การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ๔ 
เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม ๓ 

คหกรรมศาสตร์ 
แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ ๒ 

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๓๘ 

คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐)                                                  รวม ๓๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒) จ านวนผู้ส าเร็จ… 
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๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (คน) 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี ๑๖๔ 
การตลาด การตลาด ๔๖ 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง ๔ 

การเลขานุการ การเลขานุการ ๑๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๕ 

การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร ๑๔ 
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่ง ๕๑ 

การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป ๕๕ 

ศิลปกรรม 

วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ๓ 

การออกแบบ 
การออกแบบนิเทศศิลป์ ๕ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๖ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ๒๘ 

คหกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ๗ 

เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ๓๒ 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจดอกไม้และงาน

ประดิษฐ์ 
๑๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐)                                                                รวม ๕๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/๕.๑.๕ วิทยาลัยการอาชีพ… 
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๕.๑.๕ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ๒๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล ยานยนต์ ๑๙ 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๘ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๑๔ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๓ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑ 
พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี ๕ 

คหกรรมศาสตร์ แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าและแฟชั่น ๗ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐)                                                       รวม ๕๗ 
 

๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ประเภทวิชา สา้าวิชา สา้างาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (คน) 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๘ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๑๓ 

ไฟฟ้าก าลัง ติดตั้งไฟฟ้า ๑๓ 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐)                                                         รวม ๓๕ 
 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  
 

๕.๒ การสรรหา และคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓ (๔) ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุม
ว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๑ และให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการสรรหา และคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๔) จ านวน ๔ คน  

/โดยให้เป็น… 
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โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งในสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑) สถาบันฯ จัดท าประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง 

การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔) 

แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒) สถาบันฯจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) สถาบันฯ จัดท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ  เรื่อง 
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ จัดส่งรายชื่อผู้แทนมาท่ีสถาบันฯ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.สถาบันฯประชุมผู้สมัครประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

เข้ารับการสรรหาเพ่ือเลือกกันเอง 

 ๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันฯประชุมผู้สมัครประเภทรองผู้อ านวยการ 

และประเภทข้าราชการครูเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกกันเอง 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันฯ จัดท ารายงานผลการสรรหาส่งส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี้อเพิ่มสถานที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม 
เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  และขอเพ่ิม
สถานที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดังนี้ 

๖.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เพ่ือให้นักศึกษาจบ 

/หลักสูตร… 
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หลักสูตรทันเวลา และเป็นความต้องการของสถานประกอบการ ดังนี้ 
๑) ภาคเรียนที่ ๑ เดือน พฤษภาคม–ตุลาคม เปลี่ยนเป็น มีนาคม–สิงหาคม 
๒) ภาคเรียนที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน–เมษายน เปลี่ยนเป็น กันยายน–

กุมภาพันธ์ 
๖.๑.๒ ขอเพ่ิมสถานประกอบการในการร่วมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  

จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ 
หมู่ ๔ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงมีโรงงานอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครราชสีมา โดย
มีส านักงานใหญ่ เลขที่ ๑๙๑/๕๔-๕๗ ชั้น ๑๘ อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ซึ่งสถาบันฯฯ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ ที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว (เดิมมีสถานประกอบการ    
๒ แห่ง คือ บริษัท hansol Techics CO, LTD (บริษัท อันซอน เทคนิค จ ากัด) และบริษัท DDIDONG 
ELECTRONICS (Thailand) CO, LTD (บริษัท ดีไดดอง อิเล็กทรอนิกส์ ไทยแลนด์ จ ากัด)  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๖.๒ การท าดอกไม้จันทน์้องวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

ดร.ทองค า  ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และกรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้มีหน่วยงานหลายแห่งติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร เพ่ือให้ท าดอกไม้จันทน์ส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ที่จะท าดอกไม้จันทน์ในนามของส านักงาน
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา และได้แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษาทราบแล้ว 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๖.๓ มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐  

รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ความว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น ท าให้กระทรวงศึกษาธิการต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart 
Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-
based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นสังคมที่แบ่งปัน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด 

/ทิศทาง… 
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ทิศทางการปรับยุทธศาสตร์ หรือ Re-profiling กลุ่มมหาวิทยาลัย ให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้และ
งานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมรองรับประเทศก้าวเข้าสู่โมเดล ไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของไทยให้สามารถแข่งขันและบูรณาการร่วมกับภาคีส่วนอ่ืนๆ ตาม
แนวทางประชารัฐได้อย่างเต็มศักยภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายคือ Re-profiling เพ่ือปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน ให้สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ และสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย และขยายองค์
ความรู้ โดยมีบทบาทท่ีส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัย และพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจ และสังคมไทย ดังนั้น ในส่วนของสถาบัน
การอาชีวศึกษาท่ัวประเทศควรจะได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือก าหนดบทบาทความเชี่ยวชาญในการผลิต
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในแต่ละพ้ืนที่ และเพ่ือให้การศึกษาในหลักสูตรมีความเป็นเครือข่าย
ซึ่งกันและกัน ที่ผู้เรียนสามารถจะเข้าเรียนไปตามสถานศึกษา หรือสถาบันฯที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
อย่างครบถ้วน  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๔ คู่มือการปฎิบัติงานในสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 

สถาบันฯ ได้จัดส่งเอกสารคู่มือการปฎิบัติงานในสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา ให้กับสถานศึกษาที่
อยู่ในสถาบันฯ แล้ว ซึ่งในคู่มือจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา งานด้านแผนงานและงบประมาณ และงานด้าน
บุคลากร 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สา้าวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สา้าวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสา้าวิชาการบัญชี 
้องสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุม เรื่อง ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาการบัญชี รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการให้ที่
ประชุมทราบในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

/๖.๖ ร่างระเบียบ… 
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๖.๖ รา่งระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(นายสมคดิ บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                  


