
             

หน้า | ๑  
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙  คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการ 
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ  
๔. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๕. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๗. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๙. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ผู้ไม่มาประชุม  ๓ คน  
๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๗ คน  

๑. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ   
๒. นายสมเจตน์   พรหมบุญตา อนุกรรมการ 
๓. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๔. นายชัยณรงค ์ คัชมาตย์ อนุกรรมการ 

    /๒. (ต่อ)… 
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  ๒. (ต่อ) 
๕. นายสถาพร โพธิ์หวี อนุกรรมการ 
๖. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๗. นายแทน โมราราย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

เข้าร่วมประชุมแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ผู้ไม่มาประชุม – คน  

(ไม่มี) 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๓. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๔. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๕. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๗. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๙. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม - คน  
(ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 



             

หน้า | ๓  
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การจัดการเรียนการสอน  
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกแถลงการณ์ 

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้นโยบายว่า “สถานศึกษาอาจหยุดได้ แต่การเรียนการสอนหยุดไม่ได้” จึงให้สถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา ซึ่ง
อาจจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Online คือ เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือ การเรียนการสอนแบบ Offline 
คือ การเรียนในชั้นเรียนตามปกติที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้  เช่น วิชาภาคปฏิบัติที่เน้น
ทักษะ  แต่ต้องจัดจ านวนผู้เรียนให้เหมาะสมไม่มากเกินไป และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย  จึงแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ทราบ และมอบสถาบันฯ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแล การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
 

นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สถาบันฯ ได้เตรียมการพัฒนาครูอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ให้มีความรู้ในการจัดท าการเรียนการสอน
ออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ด าเนินการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด ๓๐๐ รายวิชา โดยเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน ๒๐๐ รายวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) 
จ านวน ๑๐๐ รายวิชา หลังจากนั้นสถาบันฯ จะจัดอบรมการท าสื่อออนไลน์เพิ่มเติม ให้กับครูอาจารย์ของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ โดยเชิญวิทยากรจากส านักสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ตามท่ีนายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ เป็นผู้ประสานงานให้  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๒) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศนโยบาย

และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ดังนี้ 

/๑.๒.๑ ระดับ… 
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๑.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑)  
๑) นักเรียนโควตาพิเศษ 

มอบตัว  วันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒) นักเรียนทั่วไป  

รับสมัคร  วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศผล วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
มอบตัว  วันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) 
ก าหนดวัน เวลา การด าเนินการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในการสัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตร 

๑.๒.๓ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สถาบันการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา อาจ

พิจารณาก าหนดให้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้ตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ  
 
๑.๓ การพัฒนาครู อาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๔  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จะมีความเข้มแข็ง
ได้ จะต้องมีปัจจัยหลายด้าน ด้านที่มีความส าคัญมากก็คือ การพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและท าผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะเป็นการเพิ่ม
วิทยฐานะให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ จึงมอบสถาบันฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาของครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอน  

๒) จัดอบรมครูอาจารย์ให้มีความรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ การจัดท า
รายงานการวิจัย บทความวิจัย และการเผยแพร่ เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น  

๓) ให้ความช่วยเหลือครูอาจารย์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน เพื ่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

๔) ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ในกิจการต่าง ๆ เพื่อให้การ
บริหารงานของสถานศึกษาและสถาบันฯ มีความราบรื ่นและเกิดประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

/นายสมคิด…   
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นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ ร่วมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กับครูอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ที่สอนระดับปริญญาตรี  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๔ การพัฒนาหลักสูตร 
     ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่มีส่วนร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ พบว่า หลักสูตรที่น าเสนอให้พิจารณาส่วนใหญ่จะไม่ระบุเป้าหมายอาชีพที่นักศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งการระบุอาชีพนี้จะสอดคล้องกับกระบวนการ (Process) ของ
หลักสูตร หมายความว่า หลักสูตรจะต้องตอบสนองกับเป้าหมายของผู้ส าเร็จการศึกษา และการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษายังคงให้สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรเดิม ๆ เช่น คหกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ศิลปกรรม และอื่น ๆ มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่สังคมโลกได้วิวัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น จะเห็น
ได้ว่าหลายประเทศทั่วโลกก าลังแข่งขันกันน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และ
เทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ  เป็นต้น ท าให้สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนก้าวไกลกว่าเดิม
มาก ความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย  สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นผู้ที่
ผลิตก าลังคนเหล่านี้สู่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนา  มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อไปในอนาคต  จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบัน ฯ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จะต้องรีบ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

สิ่งที่สถานศึกษา และสถาบันฯ จะด าเนินการได้ คือ เมื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการต่าง ๆ สถานศึกษาและสถาบันฯ จะต้องมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชา
หรือครูฝึกท าการส ารวจ Concept ของโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ ว่า โรงงานอุตสาหกรรม 
และสถานประกอบการ มีความต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ที่มีคุณสมบัติอย่างไร  และน ามาศึกษา
วิเคราะห์ในการน าเนื้อหารายวิชามาใส่ไว้ในหลักสูตร ซึ่งคิดว่าทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
คงไม่ขัดข้อง  เพราะว่าเป็นการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ จึงมีความเห็นว่าในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ 
ต่อไปนี้  สถาบันฯ จะต้องเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรมาประชุม เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรของสถาบันฯ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งต่อไปจะมีการน ายานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ ธุรกิจการให้บริการ
ยานยนต์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย  หรือในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ซึ่งบางรายวิชายังมีความล้าสมัย เช่น  

/วิชาโครงสร้าง… 
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วิชาโครงสร้าง จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เป็นต้น   
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๕ การพัฒนาผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดอบรมผู้ที่

ได้รับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๒๔๗ คน  โดยมี ดร.มะณู คุ้มกล ่า 
กรรมการสภาสถาบันฯ ร่วมเป็นคณะวิทยากรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขอให้วิทยากร
ถ่ายทอดความรู ้งานด้ายวิชาการให้กับผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมด้วย หลังจากการฝึกอบรมแล้วส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปฝึกงานตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในจ านวนนี้มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเข้ารับการฝึกงานในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ จ านวน ๗ คน  จึงมอบให้ นางพรลินี ชัยรัตน์ รอง
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้ควบคุม ดูแล การฝึกงาน และให้รายงานผลการด าเนินงานให้สภาสถาบันฯ ทราบ ใน
การประชุมครั้งต่อไป  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๖ การจัดท าโครงสร้างส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งต่อที ่ประชุมว่า ขณะนี ้การจัดท าโครงสร้างส่วนราชการในส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยผู้ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ามีความพยายามที่จะตั้ง
ส านักงานเขตพ้ืนทีอ่าชีวศึกษาภาค จ านวน ๖ แห่ง เข้ามาอยู่ในโครงสร้างด้วย ทั้งที่ในแต่ละภูมิภาคมีสถาบันการ
อาชีวศึกษาตั้งอยู่ จึงควรใช้สถาบันการอาชีวศึกษาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู ้จัดท าโครงสร้างจะเสนอให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ จึงขอให้สถาบันฯ  ติดตาม และหากเข้าประชุมที่ใดก็
ขอให้แสดงความคิดเห็นเรื่องการตั้งหน่วยงานที่ซ ้าซ้อนและไม่ถูกต้องตามกฏหมายด้วย 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๗ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประธานแจ้งต่อที ่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
จึงขอใหส้ถาบันฯ จัดเตรียมคณะท างานดูแลนักศึกษาของสถาบันฯ ด้วย  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
/๑.๘ เลื่อนวาระ… 
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๑.๘ เลื่อนวาระการประชุม 
นายกสภาสถาบันฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้เลื่อนวาระเพ่ือการพิจารณา ดังนี้ 
๑.๘.๑ เลื่อนวาระการประชุม ๕.๑ (เดิม) เรื ่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ไปอยู่วาระการประชุมที่ ๕.๓   
๑.๘.๒ เลื่อนวาระการประชุมที่ ๕.๒ (เดิม) เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   เป็นวาระการประชุมที่ ๕.๑  
๑.๘.๓ เลื่อนวาระการประชุมที ่๕.๓ (เดิม) เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เป็นวาระการประชุมที่ ๕.๒     
๑.๘.๔ รวมวาระการประชุมที่ ๕.๑ (เดิม) เรื ่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  กับวาระที่ ๕.๔ (เดิม) เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นของรองผู้อ านวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน เป็นวาระ
การประชุมที่ ๕.๓ (ใหม่) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบการเลื่อนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่๔/
๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมตใิห้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้ 
๑) ให้ย้ายชื่อ ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันฯ จากผู้มาประชุม เป็น ผู้ไม่มา

ประชุมและแก้ไขจ านวนคณะกรรมการให้ถูกต้อง 
๒) ในวาระการประชุม ข้อ ๕.๖ เรื่อง รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 
(๑) เห็นชอบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ผ่านเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒,๔๑๑ คน 

(๒) อนุมัตกิารส าเร็จการศึกษาตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในข้อ (๑) 
/๓) ในวาระ… 
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๓) ในวาระการประชุม ข้อ ๕.๗ เรื่อง รายงานจ านวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒   

มติที ่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  จ านวน ๒๒๔  คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์     
นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ใน

การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบสถาบันฯ ด าเนินการในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ที่ประชุมทราบ  

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนวันเปิดภาค
เรียน ดังนี้ 

๑) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้จัดอบรมครูอาจารย์ของสถานศึกษาให้มีความรู้
ในการจัดท าสื่อออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Team  โปรแกรม Google 
Classroom  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ระบบ EDR (Endpoint Detection and Response) Hybrid 
Learning” และแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (เรียนในสถานศึกษา)  

๒) การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยลดจ านวนผู้เรียน จากจ านวน ๒๐ คน 
เป็น ๑๐ คน โดยสลับเวลาในการเรียน เพื่อลดความแออัด 

๓) การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีบางรายวิชา ให้จัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้ง 
นายสมคิด  บุญเทวี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เมื่อวันที่ 

๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ i(ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. ๓๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษา  สั่ง ณ วันที่ ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
/มติที่ประชุม…    
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

๕.๑ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอต่อที่ประชุม

ว่า พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๒๘ (๒)  
1มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “…ให้มีรองผู้อ านวยการสถาบันอย่างน้อย หนึ่งคน…” และ

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) ได้ก าหนดต าแหน่งสถาบันฯ ให้มีรอง
ผู้อ านวยการสถาบัน ๒ ต าแหน่ง  และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘  

มาตรา ๒๘ (๒)  วรรคสอง บัญญัติว่า “ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองผูอ านวยการสถาบัน
และผูชวยผูอ านวยการสถาบัน  โดยค าแนะน า ของผูอ านวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารยผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา  ๓๐”    

ข้อ ๗ ระบุว่า “การได้มาซึ่งรายชื่อผู ้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ให้ด าเนินการ ดังนี้  

ให้ผู้อ านวยการสถาบัน  เสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถาบัน จ านวนตามที่สภาสถาบันก าหนด เสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี” 

จึงขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน ดังนี้ 
๑) นางพรลินี  ชัยรัตน์ 
๒) นายมะณู คุ้มกล ่า 

ทั ้งนี ้ ได ้ตรวจสอบคุณสมบัติทั ้งสองคนแล้ว  ม ีค ุณสมบัติตาม2มาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ประธานเสนอความเห็นว่า ในข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๘ ระบุว่า “ให้สภาสถาบันด าเนินการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถาบัน โดยค าแนะน าของผู ้อ านวยการสถาบัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จตามที่
เห็นสมควร”                   /มติทีป่ระชุม… 

                                                           
1
 มาตรา ๒๗ ใหมีผูอ านวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ สถาบัน  และใหมีรองผูอ านวยการสถาบันอยางนอยหนึ่งคน  กับทั้งอาจมีผูชวยผู

อ านวยการสถาบัน หนึ่งคนหรือหลายคนก็ได ทั้งนี้  ตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนดเพื่อท าหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอ านวยการสถาบันมอบหมาย 
2 มาตรา ๓๐ ผูอ านวยการสถาบันและรองผูอ านวยการสถาบันตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ (๑) ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  และไดท า 
การสอนหรือมีประสบการณดานบริหารมาแลวไมนอยกวาสองปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือเคยด ารงต าแหน งกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวรวมเปน เวลาไมนอยกวาสองป หรือ (๒) ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  และไดท าการสอน หรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือเคยด ารงต าแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวเปนเวลา ไมนอย 
กวาสี่ป 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งรองผู ้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ดังนี้                                                                                              

๑) นางพรลินี ชัยรัตน์ ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบัน   
เลขที่ต าแหน่ง น ๔๐๐๒ ประเภทต าแหน่ง  บริหารระดับต้น  

๒) นายมะณู  คุ้มกล ่า ด ารงต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถาบัน   
เลขที่ต าแหน่ง น ๔๐๐๓ ประเภทต าแหน่ง  บริหารระดับต้น  

(ที่มา : ต าแหน่งบริหารระดับต้น ซึ่งได้รับจัดสรรต าแหน่งจากส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๒ ต าแหน่ง และให้ได้รับ
เงินเดือนตามiiหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๘๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  iiiหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๔๒๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๓๒๔๗๘  ลง
วันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐) 
 

๕.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔      
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอต่อที่ประชุม

ว่า พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “…อาจมีผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน หนึ่ง
คน หรือหลายคนก็ได้…” และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) ได้
ก าหนดต าแหน่งสถาบันฯ ให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑ ต าแหน่ง  และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๗ ระบุว่า “การได้มาซึ่งรายชื่อผู ้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันให้ด าเนินการ ดังนี้  

ให้ผู้อ านวยการสถาบัน เสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถาบัน จ านวนตามที่สภาสถาบันก าหนด เสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี” 

จึงขอเสนอชื่อจากผู้สมัคร จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ดังนี้ 
๑) สิบเอก วีระศักดิ์  สุคันธจันทร์ 
๒) นายทองค า  ตินะลา 

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ พิจารณาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  จ านวน ๑ คน 

 

ประธานเสนอความเห็นว่า ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๒๗ 
บัญญัติว่า “ให้มีผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และให้มีรอง
ผู้อ านวยการสถาบัน อย่างน้อยหนึ่งคน กับท้ังอาจมีผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้ ทั้งนีต้าม 

/จ านวน… 
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จ านวนที่สภาสถาบันก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย”  ซึ่งสภาสถาบันฯ 
ได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน จ านวน ๒ คน แต่ไปขัดกับกรอบอัตราก าลังที่มี ๑ อัตรา ซึ่งต้องพิจารณาให้
เหลือเพียง ๑ คน และมอบให้สถาบันฯ ด าเนินการขอเพิ่มกรอบอัตราก าลังผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ ในโอกาส
ต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็นว่า ในการ
พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ ขอให้เป็นการลงคะแนนลับ 

 

นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่
ประชุมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากที่ประชุมก่อนการลงคะแนน  

 

ประธานเสนอท่ีประชุมว่า จะเริ่มด าเนินการลงคะแนนแบบลับ และได้สอบถามความเห็น
ที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ให้นายกสภาสถาบันฯ ลงนามก ากับในบัตรลงคะแนนทุกใบ 
จ านวน ๘ ใบ และให้ผู ้มีสิทธิลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาทในช่องสี ่เหลี ่ยมหน้าชื ่อของผู ้สมัครผู ้ช่วย
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง จ านวนหนึ่งหมายเลข  ซึ่งจ านวนผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ๘ คน 
และให้นางสาวปารณีย์  อ าพาศ อนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ ท าหน้าที่บันทึกการ
ประชุม 

ที่ประชุมได้แต่งตั้ง  
๑) นายสมชาย เจนพานิช ท าหน้าที่ขานคะแนน   
๒) นายสมคิด  พวงชื่น ท าหน้าที่ตรวจสอบบัตรลงคะแนน 
๓) นายมะณู  คุ ้มกล ่า ท าหน้าที ่บันทึกผลการลงคะแนน และประกาศผลการ

ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 
 

เมื่อประธานลงนามในบัตรลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ได้แจกบัตรลงคะแนนและให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน ไปลงคะแนนและหย่อนบัตรลงในหีบบัตร เมื่อลงคะแนนครบทุกคนแล้ว จึงเปิดหีบบัตรนับคะแนน  

ผลการนับคะแนน มดีังนี้ 
๑) นายทองค า  ตินะลา    ได้คะแนน ๖ คะแนน 
๒) สิบเอก วีระศักดิ์ สุคันธจันทร์   ได้คะแนน ๒ คะแนน 

 

ประธานเสนอความเห็นว่า ให้แต่งตั้งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง นายทองค า  ตินะลา เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๘๒๕ ลง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๔๒๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

/๕.๓ การแต่งตั้ง… 
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๕.๓ การแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเริ ่มต้นของผู ้บริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอต่อที่ประชุม
ว่า ตามที่นายสมคิด บุญเทวี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
รองผู้อ านวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ แล้วนั้น  ผู้บริหารสถาบันฯ ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับ
ค่าตอบแทนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการก าหนด
ค่าตอบแทนเริ่มต้น การเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข้อ ๗ ระบุว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๖ จ านวน ๓ ถึง ๕ คน จาก
สภาสถาบัน โดยให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๓ (๕)3 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ ให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทน
เริ่มต้นและการเลื่อนค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ”  

จึงเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นของ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ   

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ดังนี้    

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๕) ประธานกรรมการ 
๒. นายสงวน   บุญปิยทัศน์ กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๓)  กรรมการ 
๓. นายสมชาย  เจนพานิช กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๕) กรรมการ 
๔. นายสมคิด  พวงชื่น กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๕)   กรรมการ 
๕. นายชัด  อินทะสี กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๔) กรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๔ การอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นางสาวกันติชา  บินชัย  อนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ น าเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  

/ส่งผลการศึกษา… 

                                                           
3 มาตรา ๒๓(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก สถาบันโดยค าแนะน าของกรรมการสภาสถาบัน
ตาม  (๓)  และ  (๔)  ในจ านวนนี้จะตองเปน ผทูรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจ านวนหนึ่งคนและจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบนั  หรือสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันนั้นตั้งอยูจ านวนหนึ่งคน 
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ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มาที่สถาบันฯ เพื่อให้สถาบันฯ น าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 4[มาตรา ๒๕ (๘)] นั้น สถาบันฯ โดย
คณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปให้ที่ประชุมพิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมiv ดังนี้ 

๕.๔.๑  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
   ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑ 
    (๑) รายวิชา การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า  

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๖  คน 
   (๒) รายวิชา คุณภาพก าลังไฟฟ้า  

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๖  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑ 

  (๑) รายวิชา การบริหารโครงการก่อสร้าง  
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๖  คน 

  (๒) รายวิชา ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๖  คน 

๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑ 
   (๑) รายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต  

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๘  คน 
  (๒) รายวิชา การประมวลผลข้อมูลภาพ  

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๘  คน 
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาตกค้าง (รหัส ๖๐) 

   รายวิชา ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม  
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๒  คน 

๕) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  
  รายวิชา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ ๒   

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จ านวน  ๑  คน 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๕๙๔   ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓) 
 

 
/๕.๔.๒ วิทยาลัย… 

                                                           
4 มาตรา ๒๕(๘) ก ากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด การศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐาน
การอาชวีศึกษาทกุระดับ 
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๕.๔.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่ ๒ 

๑) รายวิชา โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑  
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล   จ านวน  ๑๓  คน 

๒) วิชา โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒   
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  จ านวน  ๑๓  คน 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๔๔๙   ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓) 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษา  ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด  ๖๖ คน  
 

๕.๕ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

นางสาวกันติชา  บินชัย  อนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ น าเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
แจ้งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้
สภาสถาบันฯ พิจารณา [มาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบันฯ โดย
คณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การ
ตัดสินผลการศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สถาบันก าหนด 

๒) ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต  ่ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๕.๕.๑  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร    
   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   จ านวน  ๑๗  คน 
 ๕.๕.๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) จ านวน    ๓  คน 

/สรุป…   
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ล าดับ ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

๑ อุตสาหกรรม ๕๒ 
๒ พาณิชยกรรม ๑๐ 

๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙ 
                     รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   ๗๑ 
 

สรุป  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดู
ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐  คน 
[ที่มา : ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์ (เว็บไซต์ https://std๒๐๑๘.vec.go.th)]  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รวมจ านวน
ทั้งสิ้น  ๒๐  คน  
 

๕.๖ อนุมัติผู ้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

นางสาวกันติชา  บินชัย  อนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ เสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ส่งรายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มาที่
สถาบันฯ เพื่อให้สภาสถาบันฯ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา นั้น  สถาบันฯ ขอรายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา [มาตรา ๒๕ (๘)]5  ดังนี้  
 ๕.๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ปวช.) 
   
 
 
 
 
 
[ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๓๗  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓] 
 

  
 
 
 
 

/๕.๖.๒ ระดับ… 
 

                                                           
5 มาตรา ๒๕ (๘) ก ากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด การศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐาน
การอาชวีศึกษาทกุระดับ 
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ล าดับ ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

๑ อุตสาหกรรม ๓๓ 

๒ บริหารธุรกิจ ๖ 
๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ 

                     รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   ๔๑ 
 

๕.๖.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ปวส.) 
 
 
 

 
 
 
 

[ที่มา :  ๑. หนังสือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๓๘  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
  ๒. หนังสือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๙๕  ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓] 

สรุป  ผู ้ส  าเร ็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  มี
จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๑๑๒  คน  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการมีมติดังนี้  
  ๑) เห็นชอบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๑๒  คน 

๒) อนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในข้อ ๑) 
 

๕.๗ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  นางพรลินี  ชัยรัตน์  รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่อง
ด้วยประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ ระบุว่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ แต่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ระบุว่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั ้นสูง ในสาขาวิชาที ่ตรงหรือสัมพันธ์กัน ซึ ่งมีความแตกต่างกัน  และสถาบันฯ ได้หารือกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ได้รับค าแนะน าว่า 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้
สถาบันฯ เสนอขออนุมัติจากสภาสถาบันฯ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ วันที่ ๓๑ มกราคม  

 
/พ.ศ. ๒๕๕๖… 
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พ.ศ. ๒๕๕๖ “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน” 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการอนุมัตผิู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ  
๒) หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ รับรองรายงานการประชุมตามระเบียบวาระท่ี ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓     
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในวาระการประชุมที่ ๑.๘ เรื่อง เลื่อนวาระการประชุม ซึ่งที่

ประชุมมีมติเห็นชอบการเลื่อนวาระการประชุมแล้วนั้น จะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ ๕.๑, ๕.๒ และ๕.๓     
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓     
 
๖ .๒ การจ ัดท  าห้องเร ียนระดับปร ิญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ของ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
นายปรีชา การัก  ผ ู ้อ  านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แจ้งต่อที ่ประชุมว ่า

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้รับครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด มอบชิ้นส่วนรถยนต์และตัวถัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ดังนี้ 

๑) จัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จ านวน ๑๑ รายการ ได้แก่ 
(๑) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓.๐๐๐ ANSI Lumens 

จ านวน ๔ เครื่อง 
(๒) เครื่องฉายภาพ ๓ มิต ิ    จ านวน ๔ เครื่อง 
(๓) เครื่องกัดแนวราบ Universal พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน ๑ เครื่อง 
(๔) เครื่องเชื่อม TIG ระบบ Inverter   จ านวน ๒ เครื่อง  
(๕) เครื่องเชื่อม MIG/MAG  ขนาด ๒๕๐ A  จ านวน ๒ เครื่อง 
(๖) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R๑๓๔a  จ านวน ๔ ชุด 
(๗) เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว    จ านวน ๖ เครื่อง 
(๘) เครื่องผสมสีและทดสอบสี   จ านวน ๑ เครื่อง 

/(๙) เครื่องเชื่อม… 
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(๙) เครื่องเชื่อมระบบ Inverter  ขนาด ๓๐๐ A จ านวน ๕ เครื่อง 
(๑๐) ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์   จ านวน ๑ ชุด 
(๑๑) หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับงานเชื่อม  จ านวน ๑ ชุด 

๒) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด มอบชิ้นส่วนรถยนต์และตัวถัง เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมv 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓  ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
ประธานหารือกับที่ประชุมเก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 

 
 

 
ดร.มะณู คุ้มกล ่า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 

 

/เอกสาร… 
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เอกสารประกอบรายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

 

                                                           
i
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ii
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iii
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หน้า | ๒๖  
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

                                                                                                                                                                                          
iv ๕.๔.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. มส. ขส ขป. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๔-๒๑๒๖ 
การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 
ผู้สอน   อ.สุรชัย ภักดีจันทร์,  
          อ.มนต์ชัย  มูระวงษ์ 

๑ ๒ - ๑ ๔ ๓ ๕ - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

๒ ๓๒-๔๑๐๔-๒๐๐๙ 
คุณภาพก าลังไฟฟ้า 
ผู้สอน   อ.พิเชษฐ  นิลเนตร, 
          อ.สราวุธ  พัชรชมพู 

๕- ๕ ๕ ๑ - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

  
 ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. มส. ขส ขป. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๑๐ 
การบริหารโครงการก่อสร้าง 
ผู้สอน   อ.ทวี  มหาชัยวงษ์ 

๗ ๒ ๕ ๒ - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

๒ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๒ 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
ผู้สอน   อ.สิงหา  ตินชาติ 

๘ ๔ ๒ ๒ - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

 

๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. มส. ขส ขป. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๗ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต 
ผู้สอน   อ.ฉัตรชัย  งาหอม 

๘ ๔ ๓ - ๑ ๒ - - ๑ - - - - - ๑๙ ๑๘ 

๒ ๓๒-๔๑๐๕-๒๐๑๓ 
การประมวลผลข้อมูลภาพ 
ผู้สอน   อ.พิสุทธิศักด์ิ  กล่อมนาค 

๑ ๓ ๕ ๕ ๔ ๓ - - ๑ - - - - - ๑๙ ๑๘ 

 
  

๔) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาตกค้าง (รหัส ๖๐)  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. มส. ขส ขป. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๑-๒๑๒๕ 
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 
ผู้สอน   อ.เปรม  เพ็งยอด 

- - ๒ - - - - - - - - - - - ๒ ๒ 

 
๕) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. มส. ขส ขป. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๑-๘๕๐๓ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ ๒ 
ผู้สอน   อ.เปรม  เพ็งยอด 

๑ - - - - - - - - - - - - - ๑ ๑ 

 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๕๙๔   ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓) 
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๕.๕.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่ ๒ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ขร. มส. ขส ขป. ผ. มผ. 

๑ ๓๒-๔๑๐๔-๘๕๐๒ 
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑ 
ผู้สอน   อ.ธานี  นาคเลี้ยง 

- ๒ ๑๑ - - - - - - - - - - - ๑๓ ๑๓ 

๒ ๓๒-๔๑๐๔-๘๕๐๓ 
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒ 
ผู้สอน   อ.เกษตร  เมืองทอง 

๑๓ - - - - - - - - - - - - - ๑๓ ๑๓ 

 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๔๔๙   ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓) 
 
 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด มอบชิ้นส่วนรถยนต์และตัวถัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ให้กับวิทยาลัยเทนิคอุทัยธานี 

v
 

 


