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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙ คน 

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

    ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๖ คน  

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๓. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๕. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. ดร.ศิวรักษ ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 

/ผู้ไม่มา… 
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ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 

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) 

 

๔. ผู้เข้าร่วมการประชุม  จ านวน ๒ คน 
๑. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๒. นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่ได้รับ
การคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ดังนี้  

๑.๑.๑ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (กรรมการสภาสถาบันฯ)  
นายสุบิน  แพทย์รัตน์    

 

๑.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
๑) ดร.ทวีวัฒน์   รื่นรวย 
๒) ดร.แทน   โมราราย 
๓) นายทรงวุฒิ เรือนไทย 

 

๑.๑.๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑) นางสาวเสาวณีย์   เต็งสุวรรณ์ 
๒)  ดร.กุสุมา ขันกสิกรรม 
๓) นายสมชาย บุตรสะ 

 

๑.๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑) นางปฏิมา   พุฒตาลดง 
๒) นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน 
๓) นายรชต ดิลกรัชตสกุล 

 

๑.๑.๕ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
นางสุนัน เทพพันธ์ 

 

๑.๑.๖ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑) นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ 
๒) นายพินิจ บุญโสภา 

 
/๑.๑.๗ วิทยาลัย… 
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๑.๑.๗ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
๑) นายพงศ์กานต์ เอ่ียมสงคราม 
๒) นายรังสันต์ นุสติ 
๓) นายอภิชาติ ชุติรัตนา 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  
๓,๙๑๖ คน  ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี และในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะ
น าเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป  

 

ประธานเสนอความเห็นว่า ในการประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือ
เตรียมการในขั้นตอนต่าง ๆ  ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการ
จัดงานครั้งที่ผ่านมา  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๓ การด ารงต าแหน่งเลขาธิการ และผู้อ านวยการส านักในส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ เป็นการโยกย้ายผู้บริหารระดับ ๑๑ 
ซึ่งเป็นการสลับต าแหน่ง ระหว่าง นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เลขาฯ กพฐ.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 
เลขาฯ กพฐ. ไปด ารงต าแหน่ง เลขาฯ กอศ. แทน    

 

ต าแหน่งผู้บริหารในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้อ านวยการส านักต่าง ๆ ดังนี้ 

 
/๑) นายจินศิริ… 
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๑) นายจินศิริ พุ่มศิริ  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
๒) นายวิทวัต ปัญจมะวัต   ผู้ อ านวยการส านั กนโยบายและแผน

อาชีวศึกษา 
๓) เรืออากาศโท สมพร ปานด า ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

และวิชาชีพ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๑.๔ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ

เลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลังด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในระยะเวลาที่กฏกระทรวงก าหนด โดยได้ส่งหนังสือพร้อมแนบประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใบเสนอ
ชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาที่สถาบัน ฯ เพ่ือให้สถาบัน ฯ ด าเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นให้ส่งรายชื่อไปที่ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น จะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ ต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒     

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ 
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ในระเบียบวาระท่ี ๕  ข้อ ๕.๑  เป็นดังนี้  

๕.๑  การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน การพ้นต าแหน่ง และหลักเกณฑ์การสรรหา
บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ จะหมดวาระในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ตามข้อบังคับสถาบัน ฯ ได้ก าหนดให้สภาสถาบัน ฯ 
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน” เพ่ือด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน 

/ซึ่งมี… 
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ซึ่งมีหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๑/
๒๒๕๒ ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ชะลอการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  หนังสืออ้างถึง
ฉบับดังกล่าว ได้สั่งการมาเพ่ือให้สถาบัน ฯ ชะลอการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันออกไปจนกว่าส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแจ้งแนวปฎิบัติต่อไป 

 

ตามความในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๑๕ บัญญัติว่า ให้
สถาบันตามความในมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ เป็นนิติบุคคลและส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประธานในที่ประชุมให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๒๕ 
(๒)  ซึ่งสภาสถาบัน ฯ สามารถออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการด าเนินการของสถาบัน
ได ้

๒) ท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อกระบวนการ   
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบันเสร็จสิ้น 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เสนอความเห็นว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของประธานที่น าเสนอ ถึงแม้ว่าจะมีหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้ชะลอการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  แต่สภาสถาบัน ฯ ต้องด าเนินการต่อ  เพราะ
หากไม่ด าเนินการจะผิดกฎหมาย  เนื่องจากข้อบังคับสภาสถาบัน ฯ กับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ.
๒๕๕๑  ก าหนดให้สภาสถาบัน ฯ ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ถ้าสภาสถาบัน ฯ ไม่ด าเนินการก็เท่ากับ
เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  กล่าวคือ จะต้องด าเนินการตามที่
ประธานน าเสนอ คือ ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบัน ฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

การรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมมอบหมายให้สถาบัน ฯ ด าเนินการ 
๓.๑ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาก าลังคน ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รายงานความคืบหน้า
การพัฒนาก าลังคน ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ได้รับมอบหมาย โดยการน าเสนอด้วยวีดิทัศน์ ซึ่งสรุป 

 
/ความส าคัญ… 
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ความส าคัญได้ดังนี้ 
๓.๑.๑ ความเป็นมาการพัฒนาก าลังคน 

๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) การประชุมของคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคน เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) การประชุมของคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคน  เพ่ือรับฟังการ

จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะท างาน ฯ มีมติเห็นชอบแผนการ

พัฒนาก าลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

๓.๑.๒ การด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังอาชีวศึกษา 
ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออก และศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ิมเติม  ๖ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง 

๓.๑.๓ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ๒  
ท าหน้าทีดู่แลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด  ได้แก่ 

๑) จังหวัดนครสวรรค์ 
๒) จังหวัดก าแพงเพชร 
๓) จังหวัดพิจิตร 
๔) จังหวัดอุทัยธานี 

๓.๑.๔ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ๒  
ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ฝ่ายข้อมูลกลาง 
๒) ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ 
๓) ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
๔) ฝ่ายจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับการมีงานท า 
๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
๖) ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ 

๓.๑.๕ การด าเนินงานในเบื้องต้น 
๑) แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจทั้ง ๖ ฝ่าย ของศูนย์ฯ 
 

/๒) จัดตั้ง… 
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๒) จัดตั้งและเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง ๒  (NEC-TVET Career Center)  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจการด าเนินงานศูนย์ฯ กับ 
สถานประกอบการ  ในพ้ืนที ่๔ จังหวัด  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

๔) ปฏิบัติการภาคสนามโดยลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการรับรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ แรงงานจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๔ จังหวัด  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา (Demand) 

๕) ประชุมคณะท างาน ฯ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  ณ ห้องประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓.๑.๖ จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ
ในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง ๒  มีความต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ดังนี้  

 ๑) สาขาโลจิสติกส์และการขนส่ง 
 ๒) สาขาการท่องเที่ยวและบริการ 
 ๓) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต 
 ๔) สาขาเกษตรชีวภาพ 

 

ประธาน เสนอความเห็นว่า ในการด าเนินการของศูนย์ ฯ และสถานศึกษาที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาก าลังคน สิ่งส าคัญที่ควรจะท า คือ การเชิญสถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาด้วย 
เพ่ือให้ผลผลิตก าลังคนมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  และการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ให้
จัดท าเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะใช้ระยะเวลาในการเรียน ๔๐๐, ๕๐๐ หรือ ๗๐๐ ชั่วโมง ตามลักษณะเนื้อหาของ
รายวิชา โดยสถาบัน ฯ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ สามารถด าเนินการได้ตามมาตรา ๔๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษามีรายได้จากการลงทะเบียน
ของนักศึกษา 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   

ประเด็นที่ ๑  สถานศึกษามีการเตรียมการร่วมกับสถานประกอบการในจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) ในปี
การศึกษานี้ และปีการศึกษาต่อไปอย่างไร 

ประเด็นที่ ๒ ในการจัดท าแผนงานความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ  เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการ  สถานศึกษาต้องระบุให้ชัดเจนว่าสถาน
ประกอบการใดในแต่ละจังหวัดมีความต้องการก าลังคนในสาขาใด  และจะท าแผนงานความร่วมมือในรูปแบบใด 
เริ่มด าเนินการเมื่อใด  โดยสถานศึกษาต้องเตรียมการให้แล้วเสร็จก่อนปีการศึกษาถัดไป และให้น าเสนอความ 

/คืบหน้า… 
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คืบหน้าในการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธาน ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินธุรกิจในสถานประกอบการ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน  ขณะเดียวกันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถเฉพาะด้านเพ่ือท างาน
กับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้  ท าให้ผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะให้
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเป็นจ านวนมาก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงพยายามแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ที่จะเรียนหรืออบรมเพ่ือให้ได้ความรู้และทักษะวิชาชีพตามที่ต้องการ  
 

ดังนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในลักษณะนี้เป็นการต่อ
ยอดความรู้เดิม (Retail) ซึ่งสถานศึกษา และสถาบัน ฯ สามารถด าเนินการเปิดสอนได้โดยจัดท าเป็นหลักสูตร
วิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หากไม่มีบุคลากรผู้สอนในสาขาวิชา
ดังกล่าว ให้เชิญผู้ที่มีความรู้ และความสามารถจากสถานประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอน  จึงเห็นว่า
สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ควรจัดท าแผนการด าเนินงาน และส ารวจความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน เพ่ือเปิดสอนเป็นหน่วยงานแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๒ ที่ตอบสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐบาล   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้จ านวนผู้เรียนลดน้อยลง
หรือไม่ และปัจจัยอะไรที่เป็นความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งสถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้องจัดท าแผนการพัฒนา
หลักสูตรและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  ในการ
วิเคราะห์ความถดถอยของจ านวนนักเรียน นักศึกษานี้ ควรจะต้องได้ผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนที่สุด โดยให้
ด าเนินการวิเคราะห์ย้อนหลัง ๕ ปี  แต่ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ความต้องการอย่างเดียว จะต้องวิเคราะห์ด้านปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าเป็น
แผนของสถานศึกษาและสถาบัน ฯ ซึ่งรายละเอียดในแผนจะต้องประกอบด้วย  

๑) หลักสูตรใหม่ที่ควรจะเปิด จะเปิดหลักสูตรอะไร และจะต้องเตรียมการอย่างไร 
๒) หลักสูตรที่ล้าสมัยและมีผู้เรียนน้อย ซึ่งควรจะปิด และเมื่อปิดจะแก้ไขปัญหาผู้ที่

ก าลังเรียนอย่างไร  
๓) การเปิดหลักสูตรที่เป็นนวัติกรรมใหม่ ด้วยการบูรณาการสองหลักสูตรเป็นหนึ่ง

หลักสูตร  
สรุปข้อเสนอแนะ  

๑) ให้สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๒) สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ควรต้องไปหาจ านวนผู้เรียนหรือลูกค้าที่มีความ

ประสงค์จะเรียนตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  โดยทั่วไปในสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
/จะมีบุคลากร… 
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จะมีบุคลากรหรือพนักงานทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะมีจ านวนเพียง ๑/๔ เท่านั้น ส่วนที่เหลือไม่จบ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ีสถานศึกษาและสถาบัน ฯ ควรหาวิธีการที่จะท าให้คนเหล่านี้เข้ามาเรียน เช่น  

(๑) วิธีที่ ๑ ในกรณีที่ผู้เรียนท างานในสถานประกอบการ สถานศึกษาจะต้อง
เปิดห้องสอนทีส่ถานประกอบการ  หากเป็นบัณฑิตใหมใ่ห้เรียนภาคทฤษฎีสองปี และปฏิบัติสองปี   

(๒) วิธีที่ ๒  เรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิต โดยเอาเนื้อหาหลักสูตรไปจัดอบรม 
เช่น เมื่อเข้าอบรมครบ ๕๔ ชั่วโมง เทียบหน่วยการเรียนได้ ๓ หน่วยกิต  และเมื่อเข้ารับการอบรมครบจ านวนเวลา
ตามที่ก าหนด ให้สามารถเทียบโอนจนส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ของการเทียบโอน ซึ่งการเทียบโอนจากระบบ
การท างานเข้ามาอยู่ในระบบการเรียน มีหลายวิธี ได้แก่  

(๒.๑) เทียบโอนจากการเรียน 
(๒.๒) เทียบโอนจากการสอบ 
(๒.๓) เทียบโอนจากการทดสอบ 
(๒.๔) เทียบโอนจากประสบการณ์ 

๓) ให้สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ระดมสมองช่วยกันคิดเรื่องหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเปิดสอนหลักสูตรใหม่สอดคล้องกับผู้สนใจที่จะสมัครเรียน และตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

 

นายสมชาย  เจนพานิช  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นเรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความ
ต้องการของสถานประกอบการ นั้น เป็นความคิดเห็นที่ดีและมีประโยชน์  ซึ่งสถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้อง
รับมาด าเนินการ  และที่ประชุมควรแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรใหม ่ ที่สอดคล้องกับผู้สนใจสมัครเรียน ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ และให้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  

 

ประธาน เสนอความเห็นว่า มอบสถาบัน ฯ จัดท าค าสั่ง โดยให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ร่วมด าเนินการ และให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า  สถานศึกษาและสถาบัน ฯ อาจจะเปิดสอนหลักสูตรประเภทเข้มข้นระยะสั้น  (Intensive  course) 
ในสาขาวิชาที่เปิดอยู่แล้วหรือใกล้เคียงกัน แต่เป็นลักษณะการต่อยอด (Top up) ซ่ึงเป็นการน าเนื้อหาวิชาตามที่
สถานประกอบการต้องการมาจัดฝึกอบรม เวลาการฝึกอบรมประมาณ  ๑-๔  เดือน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิชา และ
ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  

 

นายสุบิน  แพทย์รัตน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอความเห็น
ว่า  ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะระดับของเทคโนโลยี ในการซ่อมบ ารุง และติดตั้ง 

/เครื่องปรับอากาศ… 



             

หน้า | ๑๑  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ที่เรียกว่า ซิลเลอร์ (Chiller)  ซึ่งติดตั้งในอาคารส านักงาน 
ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมหลายแห่ง ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมีการพัฒนาสินค้าด้วยการน า
เทคโนโลยีมาใช้กับเครื่องปรับอากาศ  เช่น การน าระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมการท างานของมอเตอร์ และใช้ระบบ
โซล่าร์เซลต่อร่วมเข้ากับชุดอินเวอร์เตอร์ เป็นลักษณะของไฮบริดอินเวอร์เตอร์  ขณะนี้มีสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ในสาขาวิชาดังกล่าว คือ ที่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ เท่านั้น  ส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งหมด ๒๓ แห่ง ยังไม่มีการเปิดสอน และจากการเข้าไปส ารวจที่
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์แล้ว เห็นว่ามีความพร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารปฎิบัติการ บุคลากรผู้สอน และ
ครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเปิดสอนได้   
 

ประธาน เสนอความเห็นว่า หลักสูตรที่อนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จัดท า มีหลักสูตร สาขาวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขณะนี้มีสถานศึกษาบางแห่งได้
น าไปใช้แล้ว หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่ขอใช้หลักสูตรดังกล่าว ให้แจ้งมาที่สถาบัน ฯ เพ่ือติดต่อ
ประสานงานต่อไป 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบและมอบสถาบัน ฯ ด าเนินการ 
 

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ใน

การประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระเพ่ือพิจารณา ข้อ ๕.๑  
เรื่อง การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน การพ้นต าแหน่ง และหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบสถาบัน ฯ จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และน าเสนอให้นายกสภาสถาบัน ฯ ลงนาม  สถาบัน ฯ ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม และคณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๑   
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ณ ส านักงานสถาบัน ฯ ซึ่งรายละเอียดการประชุมครั้งที่ ๑ อยู่ในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

นายสุบิน  แพทย์รัตน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เนื่องจาก
มีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมรับการสรรหา เป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

ที่ประชุมรับทราบและแจ้งให้ นายสุบิน แพทย์รัตน์ ท าบันทึกการลาออกจากการเป็น
กรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

/จากกรณี… 
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จากกรณีข้างต้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือก นายสรรเสริญ  นภาพร  กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

 

นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหาร
สถานศึกษา สภาสถาบันฯ ได้หารือว่า หากกรณีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ที่ มีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว คือ        
ดร.ทองค า  ตินะลา ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
มีความประสงค์จะตอบรับเป็นผู้รับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ด้วย จะต้องด าเนินการอย่างไร  

 

นายสมชาย  เจนพานิช  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ

ความเห็นในที่ประชุมว่า  ในข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น

ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๗ (๔) และ (๕) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหรือ

ผู้แทนครู ถ้าข้อ ๗ (๑) (๒) และ(๓) นั้น ต้องเป็นกรรมการสภา ทีนี้เกรงว่าถ้าตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมองอย่าง

รอบคอบ เช่น ผอ.ทองค า  ตินะลา จะสมัครหรือไม่  ซึ่งก็มีสิทธิ์ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวเขียนได้ดีมาก ในข้อ ๗ (๑) 

(๒) และ (๓) นั้นก็จะเป็นคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน  และก็มีคณะกรรมการสภาสถาบันที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้ง ๑ คน ส่วนในข้อ ๗ (๔) และ (๕) นั้น  ความเห็นส่วนตัว คิดว่าเป็นใครก็ได้ 

เป็น ผอ.ทองค า ตินะลา ก็ได้ แต่ในความเห็นส่วนตัว ข้อ ๗ (๔) และ (๕) นั้น ก็คือผู้ที่จะต้องท าหน้าที่เป็น

กรรมการสภาสถาบันในสมัยหน้า และจะเป็นผู้ที่จะต้องท างานร่วมกับผู้อ านวยการสถาบันที่จะคัดเลือก 

เพราะฉะนั้นในส่วนตัว คิดว่า ข้อ ๗ (๔) และ (๕) นั้น น่าจะเปิดโอกาส ให้ ผอ.สถานศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา

สังกัดสถาบัน ฯ  ในส่วนของ ผอ.ทองค า ตินะลา ก็ไม่ขัดข้อง แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งในช่วงสมัคร ผู้อ านวยการสถาบัน 

ถ้า ผอ.ทองค า ตินะลา ลงสมัคร ทุกอย่างต้องมาแก้ไขใหมท่ั้งหมด  

 
มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบมอบเลขานุการที่ประชุม ให้ประสานงานกับ ดร.ทองค า  ตินะลา   
เพ่ือสอบถามว่ามีความประสงค์จะตอบรับเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบัน ฯ หรือไม่  โดยให้ท า
บันทึกแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ในกรณีที่ ดร.ทองค า  ตินะลา  มีความประสงค์จะตอบรับเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) เลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา เช่นเดียวกับ ดร.ทองค า     
ตินะลา  ในกรณีนี้ที่ประชุมพบว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้บริหารเช่นเดียวกับ ดร.ทองค า ตินะลา  ดังนั้น จึง
ให้ด าเนินการตามข้อ ๒) 

/๒) ให้ประธาน… 
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๒) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ นัดประชุมผู้มี
คุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้บริหาร และมีความประสงค์จะเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  ประชุมหารือกัน
เพ่ือเลือกกันเองเป็นตัวแทนกรรมการสรรหา  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ฯ ท าบันทึกแจ้งผลการสรรหาผู้แทนผู้บริหาร  เพื่อท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 
๓ .๓ โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ            

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ฯ  
นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร น าเสนอในที่ประชุม

ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ และบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 
๔.๐ และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการผลิต
อาชีวะพันธุ์ใหม่ ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า สาขาวิชา
ระบบราง  สาขาวิชาอากาศยาน  สาขาวิชาหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาโลจิสติกส์ โดยมี
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมอาชีวะพันธุ์ใหม่ หรืออาชีวะพรีเมียม  
จ านวน  ๒๗ สถานศึกษา 
 

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่
สมัครเข้าร่วมในโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีก ๗  สถานศึกษา  ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ในโครงการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  ในการตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า จะใช้แผนการเรียนเดียวกันทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  ซ่ึงปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะเรียนในสถานศึกษาของตนเอง รวมสองภาคเรียน ภาค
เรียนที่สามเป็นช่วง Summer จะไปเรียนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า มณฑลซางตง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และเรียนต่อด้านวิชาการที่เดียวกันอีกสองภาคเรียน รวมระยะเวลาในการเรียนจนจบ
หลักสูตรสองปีกับหนึ่ง Summer  ขณะนี้มีนักศึกษารุ่นแรกเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๕ คน ซึ่งในจ านวน ๒๕ คน
นั้น เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ๑ คน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ๓ คน  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
๑ คน และที่เหลือเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนภาษาจีนในภาคเรียนแรก
เรียบร้อยแล้ว  ผลการประเมินการเรียนรู้ภาษาจีน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์ 

/ทั้งหมด… 
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ทั้งหมด นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรที่ไป ๑ คน นั้น ได้ ๑๘๐ คะแนน และขณะนี้นักศึกษาทั้งหมดจะเดิน
กลับประเทศไทย และจะต้องกลับไปเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมอีกสองภาคเรียน  เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะ
ได้รับวุฒิการศึกษาสองใบ คือ ของวิทยาลัย ฯ ๑ ใบ และ diploma จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวอีก ๑ ใบ ส าหรับใน
เรื่องของค่าใช้จ่าย นักศึกษาจะต้องออกใช้ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในเบื้องต้น ประมาณ คนละ ๑๒๐,๐๐๐  บาท ส่วน
ที่พักทางมหาวิทยาลัย ฯ มีหอพักให้ ค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและเครื่องใช้ต่าง ๆ  นักศึกษาต้องจ่ายเอง ประมาณ 
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท  ขณะนี้วิทยาลัย ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ และมีประสงค์ที่จะไปเรียนใน
รุ่นที่สอง  

ประธานเสนอความเห็นว่า ตามทีว่ิทยาลัยเทคนิคพิจิตรท าความร่วมมือกับต่างประเทศใน
โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความมีศักยภาพในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ แต่ก่อนที่จะท า
ความตกลงให้ศึกษารายละเอียดในเอกสารจากคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าความตกลงกับต่างประเทศ ของกลุ่ม
ความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (กต.สป. กระทรวง) ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศจัดท าไว้ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง เช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาบางแห่งในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบ ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ศึกษารายละเอียด 
และจัดท าเป็นคู่มือแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาอ่ืน ๆ น าไปใช้ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และมอบ ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนา    

พระฐานันดรศักดิ์ใหม่ และพระบรมวงศานุวงศ์ (น าเสนอโดยเอกสาร) 
ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชมุ

ทราบ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ใหม่ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ (น าเสนอโดยเอกสาร) ดังนี้ 

๔.๑.๑ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

๔.๑.๒ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๔.๑.๓ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

/๔.๑.๔ ประกาศ… 
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๔.๑.๔ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

๔.๑.๕ ประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
๔.๑.๖ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี 

๔.๑.๗ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี
รัตนราชกัญญา 

๔.๑.๘ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

๔.๑.๙ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

๔.๑.๑๐ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔         
เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ดร.ชัด อินทะสี  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานสถาบัน ฯ นั้น ที่
ประชุมได้จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง รับสมัครหรือ
รับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
๕.๑ ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ดร.ชัด อินทะสี   กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอที่ประชุมว่า 

ตามที่สภาสถาบัน ฯ จัดท าประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในแต่ละปีการศึกษา
ที่ผ่านมานั้น  เนื้อหาใจความของประกาศไม่มีความแตกต่างกัน  และเพ่ือให้ประกาศสภาสถาบัน ฯ ฉบับดังกล่าว
สามารถใช้บังคับทุกปีการศึกษา  จึงน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

/เรื่อง… 
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เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  โดยไม่มีข้อความปีการศึกษา ดังนี้  
 

 (ร่าง) 

 
ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                              
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

    โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ     
ของสถาบัน เพ่ือให้กระบวนการรับนักศึกษาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยค านึงถึงเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ     

 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) และ (๘)๑ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการประชุม ครั้งที่ ....../๒๕๖๒ เมื่อวัน.................... จึงออก
ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ไว้ดังนี้    
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
  “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

-------------------------------------------------------------------------------------                                    
  ๑มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  … 

 (๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการด าเนินการของสถาบัน 
  … 

 (๘) ก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ  

 /“ผู้อ านวยการสถาบัน”… 
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“ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
  “รองผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 “นักศึกษา”หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
  

ข้อ ๔ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้สถาบันถือตามระเบียบ สถาบัน       
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ .ศ.๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ                 
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้น  ๆ
  ข้อ ๕ ให้สถาบันน าแผนการรับสมัคร และการรับนักศึกษาที่มีสาระส าคัญอย่างน้อย ได้แก่ หลักสูตร สาขาวิชา        
ที่รับสมัคร จ านวนที่รับเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร ระยะเวลาด าเนินการแต่ละขั้นตอน วิธีการรับ
นักศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ ๖ ให้สถาบันวางแผน และประสานการรับนักศึกษากับหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการ      
จัดอาชีวศึกษา ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของสถาบัน โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ข้อ ๗ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันต้องค านึงถึงความต้องการ ศักยภาพ และการเพ่ิมโอกาสให้แก่
นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพ 
  ข้อ ๘ ก าหนดให้รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ห้องเรียนละ ๒๐ คน ทั้งนี้ เพ่ือให้การเรียนการสอนและการฝึก
อาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสถาบันทันทีที่รับนักศึกษา เสร็จสิ้น   
 ข้อ ๑๐ การรับนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม ข้อ ๘ ของประกาศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน เสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ) 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง แนวปฏิบัติ     
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

/๕.๒ อนุมัติผล… 
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๕.๒ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)    

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)   ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา 
[มาตรา ๒๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ
ได้ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

๒) มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย 

๓) ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบ
ทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิ เทศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสถาบัน 

ซึ่งผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ      
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  มีดังนี ้ 

สาขาวิชา ชั้นปีที ่ วิชา รหัสนักศึกษา ขื่อ-นามสกุล ผลการศึกษา 
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง ๑ กลศาสตร์ของแข็ง ๖๑๔๑๐๑๐๑๐๗ นายนวพล กุนาทน   ๒.๕ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   ๒ โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒ 
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๑ นายปกรณ์ นิภานันท์ ๐ 
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๒ นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง ๓ 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๗๓  ลงวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)    
 
 
 
 
 

/๕.๓ อนุมัติผล… 
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๕.๓ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์    

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้สภา
สถาบัน ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา [มาตรา ๒๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ดังนี้ 

๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

๒) มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย 

๓) ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิ
ภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน 

ซึ่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีดังนี ้

สาขาวิชา ชั้นปีที ่ วิชา รหัสนักศึกษา ขื่อ-นามสกุล ผลการศึกษา 

เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   ๒ 
การออกแบบและประมาณ
การระบบไฟฟ้า 

๖๐๔๑๐๔๐๑๐๑ นายปกรณ์ นิภานันท์ ๒ 
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๒ นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง ๓ 
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๓ นายสุทธ์ิภัทร อินเถื่อน ๒.๕ 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๖๐๗  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์    

/๕.๔ อนุมัติผล… 
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๕.๔ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา [มาตรา ๒๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ 
โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา ของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

๒) มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย 

๓) ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิ
ภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน 

ซ่ึงผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีดังนี้ 

๕.๔.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑  

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ
ประมวลผล (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๒ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
๑๐ ๗ ๓ - - - - - - - - - - - ๒๐ ๒๐ 

อ.พิชัย พรหมรัตนกุล 
๒ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๑๐ การบริหารโครงการก่อสร้าง 

๑ ๓ ๕ ๕ ๖ - - - - - - - - - ๒๐ ๒๐ 
อ.นาวิน กัลปนาไพร 

 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ
ประมวลผล (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๖ วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ 
๓ ๓ ๓ ๑ - - - - - - - - - - ๑๐ ๑๐ 

อ.อัคเนตร ยศสมบัติ 
๒ ๓๒-๔๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 

- - - - - - - - - - - - - - ๒ ๒ 
อ.วารุณี พรหมแสน 

/๓) สาขาวิชา… 
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๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ
ประมวลผล (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๗ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต 
๘ ๔ - - - - - - - - - - - - ๑๒ ๑๒ 

อ.ฉัตรชัย งาหอม 
๒ ๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๓ การประมวลผลข้อมูลภาพผู้สอน 

๔ ๑ ๑ ๒ ๑ ๓ - - - - - - - - ๑๒ ๑๒ 
อ.พิสุทธิศักด์ิ กล่อมนาค 

 

๔) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ
ประมวลผล (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๑-๒๑๒๗ คุณภาพก าลังไฟฟ้า - ๗ ๘  - - - - - - - - - - - ๑๕ 
อ.สราวุธ พัชรชมพู 

๒ ๓๒-๔๑๐๔-๒๐๐๕ การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า - ๑ ๑ ๑ ๑๒  - - - - - - - - - ๑๕ 
อ.พิเชษฐ นิลเนตร , อ.สุรชัย ภักดีจันทร์ 

 

 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๗๔  ลงวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๕.๔.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ
ประมวลผล (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๔๐-๘๕๐๒ โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑ 
๒๐ - - - - - - - - - - - - - ๒๐ ๒๐ 

นายธานี นาคเลี้ยง 
๒ ๓๒-๔๑๐๔-๘๕๐๓ โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒ 

- ๔ ๑๖ - - - - - - - - - - - ๒๐ ๒๐ 
นายธานี นาคเลี้ยง 

 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๔๓๓  ลงวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑  
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑ 
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑ 

 ๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ 

 
 
 

/๕.๕ อนุมัติผู้ส าเร็จ… 
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๕ .๕ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ (เพิ่มเติม)   

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอในที่
ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา [มาตรา ๒๕ (๖) 
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผล
การศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การตัดสินผลการศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สถาบันก าหนด 

๒) ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ซ่ึงรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีดังนี้ 
๕.๕.๑  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 
 

สรุป  : จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑๐ คน  ส าเร็จการศึกษา ๑๐ คน 
 
 
 

/(๒) สาขาวิชา… 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๑ นาย จุรพล          จันที ๗๒ ๓.๒๒ 

๒ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๔ นายบุญรอด         ฤทธ์ิเต็ม ๗๒ ๓.๐๒ 

๓ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๕ นางสาวภัทรพรรณ กองแก้ว ๗๒ ๓.๖๑ 

๔ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๖ นายวันวลิต          ปานมี ๗๒ ๒.๓๗ 

๕ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๗ นายสุธีร์             อ่างอินทร์ ๗๒ ๓.๑๖ 

๖ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๘ นายอดิศักดิ์         ข าขุน ๗๒ ๓.๕๑ 

๗ ๖๐๔๑๐๖๐๑๑๐ นายอนุลักษณ์      กลัดส ี ๗๒ ๓.๔๙ 

๘ ๖๐๔๑๐๖๐๑๑๑ นายพงศกร         จิตมะกล่ า ๗๒ ๓.๘๕ 

๙ ๖๐๔๑๐๖๐๑๑๒ นายศิวนาถ         ศิริวัฒพงศ์ ๗๒ ๒.๙๘ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๖๐๑๑๓ นายสุรินทร์         นุชทรวง ๗๒ ๓.๕๖ 
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 (๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

สรุป  : จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑ คน  ส าเร็จการศึกษา ๑ คน 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๖๑๐  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

๕.๕.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

 

สรุป  : จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ๒๐ คน  ส าเร็จการศึกษา ๑๖ คน 
ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๔๓๓  ลงวันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

/มติที่ประชุม…    

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๔๐๑๐๒ นายณัฐพงศ์      แสงสว่าง ๗๒ ๓.๒๕ 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๔๐๕๐๑ นายกฤษณะ  อกปิ่น ๗๕ ๓.๒๔ 

๒ ๖๐๔๑๐๔๐๕๐๒ นายกฤษดา   หอมช่ือ ๗๕ ๒.๗๐ 

๓ ๖๐๔๑๐๔๐๕๐๕ นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เดช ๗๕ ๒.๗๒ 

๔ ๖๐๔๑๐๔๐๕๐๖ นายธนาทิพย์  แร่เงิน ๗๕ ๓.๓๖ 

๕ ๖๐๔๑๐๔๐๕๐๗ นายธัชกร  สุขทัศน ์ ๗๕ ๓.๑๔ 

๖ ๖๐๔๑๐๔๐๕๐๙ นายนันทพงศ์  ผังดี ๗๕ ๓.๑๐ 

๗ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๐ นายปรีชา  ลัดดา ๗๕ ๓.๒๘ 

๘ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๑ นายพงศ์พัทธ์  มีผล ๗๕ ๓.๔๐ 

๙ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๒ นายพงษ์สิทธ ์ เที่ยงอยู่ ๗๕ ๓.๕๒ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๓ นายพลณรงค์  หวั่นแสง ๗๕ ๒.๘๘ 

๑๑ -๖๐๔๑๐๔๐๕๑๔ นายมานพ  คูณกลาง ๗๕ ๓.๓๒ 

๑๒ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๕ นายวิธวินท์  เกตะมะ ๗๕ ๓.๑๐ 

๑๓ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๖ นายศรณัยู  อินทะกะ ๗๕ ๒.๙๐ 

๑๔ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๗ นายสมโชค  อินทรโอภาส ๗๕ ๓.๐๐ 

๑๕ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๘ นายอนุชา  สงค์ประเสริฐ ๗๕ ๓.๔๔ 

๑๖ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๙ นายอภิสิทธ์ิ  กล่อมประเสริฐ ๗๕ ๒.๙๒ 
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๐ คน 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑  คน   

 

๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๖ คน    

 
 

๕.๖ อนุ มัติการให้ปริญญาตรี เกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี           
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑)  (เพิ่มเติม) 

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติให้   
ปริญญาตรีเกียรตินิยมจากสภาสถาบัน ฯ (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) นั้น 
สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑) ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่ ากว่า ๗๒ หน่วยกิต 
๒) ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาที่

นักศึกษาขอลาพักการศึกษา 
๓) ต้องไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าพอใช้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
๔) นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑)  ๒) และ ๓) ที่มีค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๕) นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑)  ๒) และ ๓) ที่มีค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 
 

ซึ่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม มีดังนี ้

 
/๕.๖.๑ วิทยาลัย… 
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๕.๖.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (ต่อเนื่อง)    

 

สรุป  : ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
อันดับ ๑ จ านวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๓ คน            
                  

๕.๖.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (ต่อเนื่อง)  

สรุป  : ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๑ คน 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
(เพ่ิมเติม) ดังนี้   

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  จ านวน ๑ สาขาวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  
(๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑  จ านวน ๑ คน  
(๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒  จ านวน ๓ คน 

๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  จ านวน ๑ สาขาวิชา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒   จ านวน ๑ คน 

 
 

 

/๕.๗ วิทยาลัย… 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 

๑ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๑ นายพงศกร  จิตมะกล่ า ๗๒ ๓.๘๕ ๑ 

๒ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๕ นางสาวภัทรพรรณ  กองแก้ว ๗๒ ๓.๖๑ ๒ 

๓ ๖๐๔๑๐๖๐๑๑๓ นายสุรินทร์  นุชทรวง ๗๒ ๓.๕๖ ๒ 

๔ ๖๐๔๑๐๖๐๑๐๘ นายอดิศักดิ์  ข าขุน ๗๒ ๓.๕๑ ๒ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 

๑ ๖๐๔๑๐๔๐๕๑๒ นายพงษ์สิทธิ์ เที่ยงอยู่ ๗๒ ๓.๕๒ ๒ 
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๕.๗ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เสนอขอเพิ่มจ านวนห้องเรียนในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) จาก ๑ ห้องเรียน เป็น ๒ ห้องเรียน   

นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร น าเสนอที่ประชุม
ว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วนั้น ปรากฎว่า มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นจากจ านวนที่ประกาศรับสมัคร ๒๐ คน และวิทยาลัย ฯ ได้พิจารณาความพร้อมของสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้ว เห็นว่ามีความพร้อม สามารถรองรับจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมเติมได้อีก ๑ ห้องเรียน  รวมห้องเรียนที่เปิดสอน ๒ ห้องเรียน จึงน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพ่ิมจ านวนห้องเรียนในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาก ๑ ห้องเรียน เป็น 
๒ ห้องเรียน   

 

๕.๘ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น และจบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  [มาตรา ๒๕ (๖)]    

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า คณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบัน ฯ ได้ตรวจสอบผลการเรียน และคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จบไม่พร้อมรุ่น 
และจบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยผู้ส าเร็จการศึกษา
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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 าเร็จ… 
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การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการ
เรียนทีส่ถานศึกษาก าหนด 

๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 

ที่สถานศึกษาก าหนด 
(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗) 
 

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

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
๑) จบไม่พร้อมรุ่น  จ านวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่ 

(๑) สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์    จ านวน ๘ คน 
(๒) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล   จ านวน ๓ คน 
(๓) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน ๓ คน 
(๔) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๒ คน 
(๕) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  จ านวน ๖ คน 
(๖) สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  จ านวน ๓ คน 
(๗) สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขางานการเลขานุการ  จ านวน ๑ คน 
(๘) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน ๒ คน 

๒) จบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน  จ านวน ๙ สาขาวิชา ได้แก่ 
(๑) สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   จ านวน ๙ คน 
(๒) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล  จ านวน ๑๒ คน 
(๓) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง  จ านวน ๔ คน 
(๔) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน ๑๔ คน 
(๕) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๔ คน 
(๖) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง   จ านวน ๔ คน 
(๗) สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี   จ านวน ๖ คน 
(๘) สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด   จ านวน ๑ คน 
(๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน ๒ คน 

 
/ระดับ… 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
๑) จบไม่พร้อมรุ่น  จ านวน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ 

(๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์   จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  จ านวน ๖ คน 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จ านวน ๑๖ คน 
(๔) สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน ๒ คน 
(๕) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  จ านวน ๒ คน 
(๖) สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี  จ านวน ๔ คน 
(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน ๓๖ คน 

๒) จบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน  จ านวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่ 
(๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ จ านวน ๔ คน 
(๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ     จ านวน ๓ คน 
(๔) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง    จ านวน ๑๓ คน 
(๕) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม      จ านวน ๑ คน 
(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  จ านวน ๕ คน 
(๗) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง   จ านวน ๑ คน 
(๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ        จ านวน ๗ คน 

 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น และจบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  [มาตรา ๒๕ (๖)]    

 

๕.๙ การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอในที่

ประชุมว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด าเนินการ 
สรรหาและเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
และขอให้สถาบัน ฯ พิจารณาด าเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑ คน 
แล้วส่งรายชื่อไปยังส านักอ านวยการ (กลุ่มเลขานุการส านักงาน) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเรียนเสนอในที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/ประธาน… 
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ประธานที่ประชุมเสนอความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภา
สถาบัน ฯ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากมีความรอบรู้
ในเรื่องต่าง ๆ มีความสามารถ และประสบการณ์ในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้  
๑) เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒) มอบสถาบัน ฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ การจัดการศึกษาทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  

นายสงวน บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอให้ที่
ประชุมทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้รับความร่วมมือจากบริษัทมาซูม่า ประเทศไทย จ ากัด ในการจัด
การศึกษาทวิภาคี  ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต  เป็นแบบอย่างการให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา  
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
๑) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ บันทึก

รายการโทรทัศน์ “อาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ มีงานท า” 
๒) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ เชิญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบสนองงานโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และโครงการที่เริ่มด าเนินงาน  ได้แก่ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดตาก จ านวน ๘ แห่ง (อ าเภออุ้มผาง ๔ แห่ง อ าเภอแม่สอด ๑ แห่ง และอ าเภอแม่
ระมาด ๓ แห่ง) ซ่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ในพ้ืนที่ ๓ แห่ง และจัดท าวัสดุใส่อุปกรณ์บนโต๊ะเสวย  

๓) การออกปฏิบัติการในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ศูนยท์ี ่๒ 
๔) วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ท า

หน้าที่เลขานุการ อ.กรอ.อศ. สาขาโลจิสติกส์ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 
/มติที่ประชุม…   



             

หน้า | ๓๐  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

 ๖.๓ การจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)   
ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 

ตามที่สถาบัน ฯ ได้ลงนามความร่วมมือโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “อาชีวศึกษาพรีเมียม” กับ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  โดยมี ดร.กิตติ รัตนธานี ต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ประสานงาน 

ซ่ึงข้อตกลงร่วมกัน  มีดังนี้ 
๑) ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) และ

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๒) บริษัท ซีพี  ออลล์ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๗๕ ของการลงทะเบียนเรียนทุก 

ภาคเรียน ตามท่ีระบุในประกาศของสถานศึกษานั้น ๆ  
๓) หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วทางบริษัทรับเข้าท างานทันที  ในต าแหน่งผู้จัดการ

สาขา และต าแหน่งอื่น ๆ ตามความรู้ ความสามารถของนักศึกษา  
 

สถาบัน ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เมื่อวันที่  ๒๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เพ่ือให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ สมัครเรียนในโครงการดังกล่าว และ
เมื่อไดน้ักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว  ให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้ประสานงานของบริษัทโดยตรง   

 

ประธานมอบ ดร .มะณู คุ้มกล่ า  รองผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ด าเนินการติดตาม
ประเมินผล และรายงานให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
 ๖.๔ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  

ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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