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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๘ คน 

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

    ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 
๔. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 

 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๓. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๕. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 

/๖. ดร.ศิวรักษ์… 
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๖. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๗. นายทวีวัฒน ์ รื่นรวย เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 

ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
 - ไม่มี - 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๐ คน  

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

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ความคืบหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าในการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวง  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้อธิบดี
อัยการภาคตะวันออกเป็นผู้ด าเนินการ  เมื่อแก้ไขกฎกระทรวงเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

 
๑.๒ การขออนุมัติหลักสูตรสถาบัน ฯ 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในระหว่างที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่มี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดเดิมยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และไม่เกิดผลเสียหายต่อระบบราชการ หลังจากนั้นประธานได้สอบถามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า สถาบัน ฯ ได้ส่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่จะขอเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยัง
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ (หนังสือสถาบัน ฯ ที่ ศธ ๐๖๓๒/๑๒๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  และทางส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปให้คณะอนุกรรมการสาขาวิชากลั่นกรอง ก่อนที่จะส่งไปให้
คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณา ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ยังไม่สามารถ
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
ได้ ซึ่งสถาบัน ฯ จะติดตามความคืบหน้า และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 

 

/๑.๓ ส านักงาน… 
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๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ และเปลี่ยนชื่อ
สถานศึกษาเดิม  

ประธานมอบหมายให้ ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งสถานศึกษาใหม่ และ
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเดิม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จน ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑.๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑) เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อสถานศึกษาเดิม ชื่อที่เปลี่ยนใหม่ 
(๑) วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
(๒) วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
(๓)  วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
(๔) วิทยาลัยประมงปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

และประมงปัตตานี 

๒) ประกาศจัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน โดยรวม
สถานศึกษา จ านวน ๔๑ แห่ง (ประกาศกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖)   

๑.๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑) เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อสถานศึกษาเดิม ชื่อที่เปลี่ยนใหม่ 
(๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ

จัดการนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

(๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการวังไกลกังวล 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ 

(๓)  วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
(๔) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  

แห่งที่ ๒ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

(๕) วิทยาลัยการอาชีพนางรอง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 
(๖) วิทยาลัยการอาชีพพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
(๗) วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 
(๘) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
 

/๒) จัดตั้ง… 
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๒) จัดตั้งสถานศึกษาใหม่ จ านวน ๓ แห่ง  ได้แก่  
(๑) วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๒) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด      

สุราษฎร์ธานี 
(๓) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง 

๑.๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑) เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อสถานศึกษาเดิม ชื่อที่เปลี่ยนใหม่ 
(๑) วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
(๒) วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
(๓) วิทยาลัยการอาชีพโคกส าโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
(๔) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
(๕) วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 

 

๒) จัดตั้งสถานศึกษาใหม่ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
(๑) วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๒) วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
(๓) วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม อ าเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม  

๑.๓.๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ 
ชื่อสถานศึกษาเดิม ชื่อที่เปลี่ยนใหม่ 
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

 

๒) จัดตั้งสถานศึกษาใหม่ จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๒…   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/

๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม        คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓ .๑ การจัดท าแผนการรับนักศึกษา และแผนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ในครั้งต่อไป 

ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ผลการรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตามที่
สถาบัน ฯ รวบรวมจากสถานศึกษาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ นั้น เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ควร
จัดท าแผนการรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับจ านวนผู้สมัครในปีการศึกษาถัดไป ส่วน
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์ที่ได้ขอเปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่
กรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะไปแล้วนั้น  สถาบัน ฯ ควรติดตามความคืบหน้าและให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เปิดสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งนายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่จะขอเปิด
สอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจ านวนครบ ๕ คน แต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งสถาบัน ฯ ได้ประสานงานกับผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้
ความเห็นว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการ
ประเมินได้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
แล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเปิด  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวว่าควรจะเปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จะเหมาะสมกว่า โดยให้ไปด าเนินการใหม่   และน าเสนอต่อสภา
สถาบัน ฯ ให้ทันปีการศึกษา ๒๕๖๒  ขอให้สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ติดตามผลและรายงานความคืบหน้าใน
การด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  

/รองศาสตราจารย์… 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
๔ เสนอความเห็นในด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ว่า ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ เป็น
ของสถาบัน ฯ สถานศึกษาใดที่เปิดสอนสาขาวิชาเดียวกันจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้
อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน และมีการพัฒนาหลักสูตรไปพร้อม ๆ กัน  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของประธานว่า 
สถาบัน ฯ ควรจะมีแผนการศึกษาที่มีรายวิชาเหมือนกันและเป็นฉบับเดียวกันในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถย้ายสถานที่เรียนได้ 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและสถานศึกษาที่จะใช้ทรัพยากรบุคคล และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกันได้ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในรูปของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  ดังนั้น การจัดท าแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการใน
สาขาวิชาเดียวกันในครั้งต่อไป ควรจะเป็นแผนการศึกษาที่มีการบูรณาการร่วมกัน ส่วนการจัดท าแผนการรับ
นักเรียน นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้จัดท าในภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตาม
สภาพความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา และเป็นแผนการรับในรูปของสถาบัน ฯ 

รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ในการด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษา และแผนการศึกษาปี
การศึกษาต่อไป ควรให้เป็นมติที่ประชุมมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบมอบสถาบัน ฯ ตั้งคณะท างานจัดท าแผนการศึกษาใน
สาขาวิชาเดียวกัน ให้มีการบูรณาการร่วมกัน  
 

๓.๒ การจัดท าร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง  

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบัน ฯ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และ มอบสถาบัน ฯ จัดท า
ข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ  ภายใน พ.ศ. …. ไปแล้วนั้น  สถาบัน ฯ ได้ด าเนินการต่อโดย
น าเข้าคณะกรรมการที่จะเสนอกรอบอัตราก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคอ่ืน ๆ รวม  ๒๓ สถาบัน ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งจะมีร่างข้อบังคับสถาบันการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบริบท  เนื้อหาภายในส่วนใหญ่เหมือนกัน 
และข้อความชื่อกลุ่มจึงควรเหมือนกันทุกสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือน าเข้าอธิบายต่อส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในช่วงเวลาที่ขอก าหนดอัตราก าลัง  ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม ต่อไปนี้ 

/ข้อความเดิม… 
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ข้อความเดิม เปลี่ยนใหม่เป็น 
ข้อ ๙  ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

๒) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ๒) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
ข้อ ๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  

๒) กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ๒) กลุ่มเครือข่ายและทรัพย์สินทางปัญญา 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

๔ เสนอความเห็นว่า ควรปรับแก้ไขค านิยาม ค าว่า “คณาจารย์” ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ข้อความเดิม เปลี่ยนใหม่เป็น 
“คณาจารย์” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าซึ่งสอน
ชั้นปริญญาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มี
ต าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร เป็ น ศ าส ต ราจ ารย์  ร อ ง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวมถึง
ศาสตราจารย์พิเศษ ที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์พิเศษ 

คณาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ พิ เศ ษ  แ ล ะ
ศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งสอนระดับชั้น
ปริญญาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ 

  
มติที่ประชุม       คณะกรรรมการมีมติ ดังนี้  

๑) รับทราบการเปลี่ยนชื่อกลุ่มภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  และศูนย์วิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา ในร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) เห็นชอบให้มีการแก้ไขค านิยาม “คณาจารย์” ในร่างข้อบังคับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) มอบสถาบัน ฯ ด าเนินการ 
 

๓.๓ ผลการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๕   

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ขออนุญาตปรับปรุงแก้ไขจ านวนนักศึกษา ตามแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๕๙๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๑) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
/๓.๓.๑ สาขาวิชา… 
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๓.๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
๓.๓.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
ซึ่งในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวัน

จันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการประเมิน
ความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียง
พอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นได้หรือไม่ และให้น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

คณะกรรมการประเมินที่สถาบัน ฯ แต่งตั้ง ได้ด าเนินการประเมินความพร้อม       
๒ สาขาวิชา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว ผลการประเมินดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ผ่านเกณฑ ์
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ผ่านเกณฑ ์

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบจ านวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) จากจ านวน ๒๐ คน/ห้องเรียน เป็น ๒๕ คน/ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ปี
การศึกษา ๒๕๖๕   

๒) ให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

/๓.๔ ผลการประเมิน… 
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๓.๔ ผลการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรในการจัดการเรียน
การสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) เพิ่มเติม จ านวน ๑ ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรขออนุญาตเปิดกลุ่มเรียนปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) เพ่ิมเติม จ านวน ๑ ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ 
๐๖๓๒.๔/๑๑๕๓  ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑) เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก โดย
ในแผนการรับเดิม ก าหนดไว้ ๑ ห้องเรียน จ านวน ๒๐ คน แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้า
ศึกษาจ านวนมาก วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรจึงขออนุญาตเปิดสอนในสาขาวิชาดังกล่าวเพ่ิมเติ่ม จากเดิม   
๑ ห้องเรียน จ านวน ๒๐ คน เป็น ๒ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน ซึ่งวิทยาลัย ฯ ได้เสนอเข้าที่ประชุมสภา
สถาบัน ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
และเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นได้หรือไม่ 
และให้น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

คณะกรรมการประเมินที่สถาบัน ฯ แต่งตั้ง ได้ด าเนินการประเมินความพร้อม       
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
แล้ว ผลการประเมินผ่านเกณฑ ์ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม ๑ ห้องเรียน 
รวมเป็น ๒ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 

๒) ให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

๓.๕ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

นายปรีชา การัก ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี น าเสนอในที่ประชุมสภา
สถาบัน ฯ ว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นไปตาม
แผนการรับ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวน ๗ คน น้อยกว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้ 
จ านวน ๒๐ คน ต่อหนึ่งห้องเรียน  วิทยาลัย ฯ ได้หารือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
วิชาในสาขาวิชาดังกล่าวแล้ว สรุปว่าควรให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได้ศึกษาต่อ และยินดีเบิกค่าสอนตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
/ว่าด้วย… 
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ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไป  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบการปรึกษาหารือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้ข้อสรุปดังนี้ 

๑) เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้เข้าศึกษาต่อ 

๒) อาจารย์ผู้สอนทุกคนยินดีเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน  ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๖/๒๑๔๕  ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๑  โดยได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน กับ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

๓) อาจารย์ผู้สอนยินดีสอนเต็มภาระงานที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
มอบหมาย 
 

๓.๖ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

นายมานิตย์ มณีโชติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร น าเสนอในที่ประชุมสภา
สถาบัน ฯ ว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สมัครเรียนเป็นไปตามแผนการ
รับ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๑๔ คน น้อยกว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้ จ านวน ๒๐ คน 
ต่อหนึ่งห้องเรียน วิทยาลัย ฯ เห็นว่าอาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการเรียนการสอนมีความพร้อม จึงขออนุญาตรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  และเห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรรับนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ ากว่า
แผนการรับ 
 

 ๓.๗ ขั้นตอนการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร คอศ.๑    
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่

ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร และมอบสถาบัน ฯ จัดท า Flow Chart แสดงวิธีการด าเนินงาน 

/ทั้ง ๑๓ ข้อ… 
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ทั้ง ๑๓ ข้อ ประกอบด้วยกิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละช่วง แนบประกาศฉบับนี้   ซึ่งในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้    สถาบัน ฯ ได้จัดท า Flow Chart แสดงขั้นตอนการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร คอศ.๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 

 

ประธานเสนอความเห็นว่าขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ตาม Flow Chart นี้ จะช่วยให้
การด าเนินการส่งเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร คอศ.๑  
ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบัน ฯ เป็นระบบ สามารถตรวจสอบเส้นทาง
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นปัจจุบัน และมีช่วงเวลาด าเนินการ (Time Line) อย่าง
ชัดเจน หากมีปัญหาในแต่ละหน่วยงานจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

 

รองศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ นพรัก  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นว่า ควรปรับแก้ไขข้อความขั้นตอนการด าเนินงาน โดยน าตัวเลขล าดับขั้นตอนไว้
ข้างหน้าข้อความ และให้มีลัญลักษณ์อย่างเดียวกัน 

 

ดร.ทองค า ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน Flow Chart นั้น ในแต่ละขั้นตอนควรแทรก
กิจกรรมย่อยให้ครบกระบวนการ เพ่ือให้การปฏิบัติครบถ้วน สมบูรณ์ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ นพรัก  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นว่า ตามที่ ดร.ทองค า ตินะลา น าเสนอนั้น หมายความว่าในขั้นตอนใหญ่หากจะมี
กิจกรรมย่อย ก็ควรจะใส่เป็นข้อย่อย เช่น ขั้นตอนที่ ๙  กิจกรรมย่อยจะเป็น ข้อ ๙.๑, ๙.๒ ….. เป็นต้น  

 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สถาบัน ฯ ได้ด าเนินการแล้ว มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร แก้ไขอย่างไรใช้
เวลาเท่าใด ให้เพ่ิมรายละเอียดใน Flow Chart ไว้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษา 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบขั้นตอนการด าเนินงานตาม Flow Chart  
๒) เห็นชอบให้เพิ่มเติมรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอ 
 

๓.๘ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีชี้แจงจ านวนหน่วยกิตที่ได้ของนักเรียน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นายปรีชา การัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แจ้งที่ประชุมว่า ในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตจ านวน 

 

/หน่วยกิต… 



         

หน้า | ๑๓  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

หน่วยกิตที่ได้ของผู้จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่นที่รายงานในที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ มีความถูกต้องหรือไม่และ
ขอให้ทางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ตรวจสอบอีกครั้ง และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
นั้น วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการเรียนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังแล้ว มีความถูกต้อง ตรง
ตามแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

๕.๑ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที ่๑ และช้ันปีท่ี ๒   ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอผล
การศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

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

๑ ๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๗ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต ๖ ๑ ๗ ๒ - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

๒ ๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๓ การประมวลผลข้อมูลภาพผู้สอน ๗ ๒ ๕ ๒ - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

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

๑ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๒ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ๒ ๔ ๕ - - - - - - - - - - - ๑๑ ๑๑ 

๒ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๕ การสัมนาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง ๙ ๑ ๑ - - - - - - - - - - - ๑๑ ๑๑ 

(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๗๑๗    ลงวันที ่ ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๑)                        
 

๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒  

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการศึกษา จ านวนผู้เรียน 

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

๑ ๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๕ การสัมนาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง ๑๔ ๒ - - - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

๒ ๓๒-๔๑๐๖-๒๑๑๐ การสร้างชิ้นส่วนส าเร็จรูป ๕ ๔ ๗ - - - - - - - - - - - ๑๖ ๑๖ 

(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๗๑๗  ลงวันที่  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑)                        
 

 
/มติที่ประชุม…     



         

หน้า | ๑๔  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ดังนี้ 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑ 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่ ๑ 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่ ๒ 

 
๕.๒ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     
นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอ

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 
หมายเหตุ 

๑ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๑ นาย กิตติภมูิ  พรประสิทธ์ิ ๗๒ ๓.๐๘   

๒ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๒ นาย เกรียงไกร  สารสีุข ๗๒ ๓.๒๐   

๓ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๓ นาย จักรกริศน์  เถื่อนประถัม ๗๒ ๓.๗๗ อันดับ ๑  

๔ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๔ นาย ชัยวัฒน์  ดอกไม้แก้ว ๗๒ ๓.๔๕   

๕ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๕ นาย เด่นชัย  ชลอเชิดตระกูล ๗๒ ๓.๓๔   

๖ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๖ นาย ธีระศักดิ์  ศักดิด์ ี ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

๗ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๗ นาย พีระพงษ์  สุวรรณศร ี ๗๒ ๒.๙๖   

๘ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๘ นาย ลิขิต  ไกรศร ี ๗๒ ๓.๓๑   

๙ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๙ นาย วิสุทธ์ิ  ท้วมนิ่ม ๗๒ ๓.๔๑   

๑๐ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๐ นาย วีรยุทธ  จันทร์ลอย ๗๒ ๓.๔๗   

๑๑ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๑ นาย สถิตพงษ์  พูลเกลีย้ง ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

๑๒ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๒ นาย สมชาย  ดิษฐ์โชต ิ ๗๒ ๓.๖๘ อันดับ ๒  

๑๓ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๓ นาย สันติ  สะสีแสง                                           ๗๒ ๓.๖๒ อันดับ ๒  

๑๔ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๔ นาย สุริยา  พูลเสนา ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

๑๕ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๗ นางสาว รดาณัฐ ชุติรัตนา ๗๒ ๓.๖๑ อันดับ ๒  

๑๖ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๘ นาย ศิลปชัย  คล้ายเจียม ๗๒ ๓.๕๐ อันดับ ๒  

 
 

/จ านวนนักศึกษา… 



         

หน้า | ๑๕  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑๖ ๑๖ 

(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๕๘๐    ลงวันที่  ๔ เมษายน   ๒๕๖๑)   

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
 

๕.๓ อนุมัติการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๕.๓.๑ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

๑ ๕๙๔๑๐๑๐๖๐๙ นายภานุวัตร  พูลขวัญ ๗๒ ๓.๗๙ อันดับ ๑  

๒ ๕๙๔๑๐๑๐๖๑๑ นายจิรพล  เขียวทอง ๗๒ ๓.๗๓ อันดับ ๒  

๓ ๕๙๔๑๐๑๐๖๐๓ นายธนากร  สุกอินทร ์ ๗๒ ๓.๖๔ อันดับ ๒  

๔ ๕๙๔๑๐๑๐๖๐๘ นายวีรพล  คงต่าย ๗๒ ๓.๖๓ อันดับ ๒  

๕ ๕๙๔๑๐๑๐๖๐๑ นายกฤษณะ  จิตรกลาง ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

๑ ๕๙๔๑๐๕๐๖๐๔ นายจิรวัฒน์  ศรีขาว ๗๒ ๓.๖๖ อันดับ ๒  

๒ ๕๙๔๑๐๕๐๖๐๕ นายชนภักดิ์  ชาญเชิงค้า ๗๒ ๓.๖๔ อันดับ ๒  

๓ ๕๙๔๑๐๕๐๖๐๗ นายธนภัทร  คัดคอย ๗๒ ๓.๖๒ อันดับ ๒  

๔ ๕๙๔๑๐๕๐๖๐๑ นายกฤษณะ  บัวสิงห ์ ๗๒ ๓.๖๒ อันดับ ๒  

 
/๒) (ต่อ)… 
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๒) (ต่อ) 

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

๕ ๕๙๔๑๐๕๐๖๑๓ นางสาวกานต์มณี  ประสารโชค ๗๒ ๓.๕๘ อันดับ ๒  

๖ ๕๙๔๑๐๕๐๖๐๙ นางสาวพรรณทิพา  พรมมา ๗๒ ๓.๕๔ อันดับ ๒  
 

(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๖๕      ลงวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๖๑)   
 

๕.๓.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

๑ ๕๙๔๓๐๔๐๒๑๖ นางสาวพัชนีภรณ์  ท้าวด ี ๗๒ ๓.๘๑ อันดับ  ๑  

๒ ๕๙๔๓๐๔๐๒๑๘ นางสาวศิราณี  เพชรประดิษฐ ๗๒ ๓.๗๙ อันดับ  ๑  

๓ ๕๙๔๓๐๔๐๒๑๐ นางสาวณัฐฐาพร  เปลื้องทุกข์ ๗๒ ๓.๖๘ อันดับ  ๒  

๔ ๕๙๔๓๐๔๐๒๑๒ นางสาวน้ าฝน  ยศระวาศ ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ  ๒  

 
๒) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินยิม 

อันดับ 

๑ ๕๙๔๓๐๒๐๒๑๕ นางสาวนิภาพร  แพ่งสุภา ๗๒ ๓.๙๓ อันดับ  ๑  

๒ ๕๙๔๓๐๒๐๒๑๑ นายอาทิตย์  พลตร ี ๗๒ ๓.๖๔ อันดับ  ๒  

๓ ๕๙๔๓๐๒๐๒๑๗ นางสาวพิจิตรา  แสงสินไชย ๗๒ ๓.๕๒ อันดับ  ๒  

 
 
 
 
 
 

/๓) สาขาวิชา… 
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๓) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

๑ ๕๙๔๓๐๖๐๒๒๑ นางอธิชา  มวลพรหม ๗๒ ๓.๘๓ อันดับ  ๑  

๒ ๕๙๔๓๐๖๐๒๑๘ นางสาวศิรดา  พลอยพันธ ์ ๗๒ ๓.๗๙ อันดับ  ๑  

๓ ๕๙๔๓๐๖๐๒๑๕ นางสาวพิรญาณ์  สงวนเดช ๗๒ ๓.๗๕ อันดับ  ๑  

๔ ๕๙๔๓๐๖๐๒๑๐ นางสาวนฐัฐาพร  อยู่เย็น ๗๒ ๓.๗๕ อันดับ  ๑  

๕ ๕๙๔๓๐๖๐๒๐๒ นายทองอยู่  เอี่ยมชัย ๗๒ ๓.๗๐ อันดับ  ๒  

๖ ๕๙๔๓๐๖๐๒๑๓ นางสาวนุชรีย์  จิตรด้วง ๗๒ ๓.๕๘ อันดับ  ๒  

(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๐๓๓๖    ลงวันที่  ๓  เมษายน   ๒๕๖๑)   
 

๕.๓.๓ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

หมายเหตุ 

๕๙๔๑๐๑๐๔๐๘ นายสกลมนตรี  ลาดหนองขุ่น ๗๒ ๓.๕๐ อันดับ ๒  
 

 

๒)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หมายเหตุ หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม

อันดับ 

๑ ๕๙๔๑๐๔๐๔๐๓ นายสุทธีรักษ ์ ข าทอง ๗๒ ๓.๗๙ อันดับ ๑  

๒ ๕๙๔๑๐๑๐๔๒๙ นายธีวรา  สิงหจาร ุ ๗๒ ๓.๖๖ อันดับ ๒  

๓ ๕๙๔๑๐๑๐๔๐๒ นายเฉลมิพันธ์  ชัยฤกษ์ ๗๒ ๓.๖๒ อันดับ ๒  

๔ ๕๙๔๑๐๑๐๔๒๒ นายจักรกฤษ  น้อยม่วง ๗๒ ๓.๖๐ อันดับ ๒  

๕ ๕๙๔๑๐๑๐๔๑๑ นายกีรติ  วชิรบรรจง ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

 
(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๑๕๐     ลงวันที่  ๕  เมษายน    ๒๕๖๑)   
 
 
 

/๕.๓.๔ วิทยาลัย… 
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๕.๓.๔ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

หมายเหตุ 

๕๙๔๑๐๔๐๑๑๔ นายอนุชา  เทศง้ิว ๗๒ ๓.๖๐ อันดับ ๒  
 

 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

หมายเหตุ 

๑ ๕๙๔๑๐๑๐๑๐๑ นายจักรกฤษณ์  ค าประกอบ ๗๒ ๓.๘๖ อันดับ ๑  

๒ ๕๙๔๑๐๑๐๑๐๗ นายนิธินันท์ โพธิ์ภิรมย ์ ๗๒ ๓.๘๔ อันดับ ๑  

๓ ๕๙๔๑๐๑๐๑๑๕ นายศิริชัย  หมีเทพ ๗๒ ๓.๖๙ อันดับ ๒  

๔ ๕๙๔๑๐๑๐๑๐๖ นายนันทชัย  ยงยืน ๗๒ ๓.๕๔ อันดับ ๒  

๕ ๕๙๔๑๐๑๐๑๑๘ นายสุรศักดิ์  โลหะเวช ๗๒ ๓.๕๐ อันดับ ๒  

 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ล าดับที ่

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 

ผลการศึกษา 

หน่วยกิต

สะสม 

คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

เกียรตินิยม 

อันดับ 

หมายเหตุ 

๑ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๓ นาย จักรกริศน์  เถื่อนประถัม ๗๒ ๓.๗๗ อันดับ ๑  

๒ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๒ นาย สมชาย  ดิษฐ์โชต ิ ๗๒ ๓.๖๘ อันดับ ๒  

๓ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๓ นาย สันติ  สะสีแสง                                           ๗๒ ๓.๖๒ อันดับ ๒  

๔ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๗ นางสาว รดาณัฐ ชุติรัตนา ๗๒ ๓.๖๑ อันดับ ๒  

๕ ๕๙๔๑๐๖๐๑๐๖ นาย ธีระศักดิ์  ศักดิด์ ี ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

๖ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๔ นาย สุริยา  พูลเสนา ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

๗ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๑ นาย สถิตพงษ์  พูลเกลีย้ง ๗๒ ๓.๕๖ อันดับ ๒  

๘ ๕๙๔๑๐๖๐๑๑๘ นาย ศิลปชัย  คล้ายเจียม ๗๒ ๓.๕๐ อันดับ ๒  
 

(ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๕๘๐     ลงวันที่  ๔  เมษายน   ๒๕๖๑)   
 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

๕.๔ เห็นชอบค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓  ได้จัดท าวิจัย เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยมีข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ราย
หัว/ปีการศึกษา  ผลการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของ
สถาบันการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ง
ในการประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประชุมมีมติให้สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง น า
รายงานผลการประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายรายหัว  ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ น าเสนอต่อสภาสถาบัน ฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ  จากนั้นให้แจ้งมติของสภาสถาบัน ฯ ไป
ยังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ เพ่ือรวบรวมน าเสนอศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้รับการคัดเลือกให้เปิดสอนหลักสูตรพรีเมียม สาขาวิชา

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
นายมานิตย์  มณี โชติ  ผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร แจ้งที่ ประชุมว่า

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้เปิดสอนหลักสูตร  
พรีเมียมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ  เพ่ือผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่มีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

 

 

/๖.๒ การเปิดสอน… 



         

หน้า | ๒๐  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๖.๒ การเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวกับระบบราง ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาการคมนาคมระบบราง เชื่อมต่อการขนส่ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความยั่งยืน และมั่นคง  ซึ่งในการ
ขนส่งระบบรางนั้นจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง และมีความต้องการช่างฝีมือเป็นจ านวนมาก 
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ควรจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กับการขนส่งระบบราง หลักสูตรที่
เปิดสอนควรเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  การซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณและ
การควบคุม  การซ่อมบ ารุงระบบควบคุมไฟฟ้า และการควบคุมระบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานในแถบภาคเหนือ เพ่ือให้มีหลักสูตรที่น่าสนใจ และเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้สนใจเรียน 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓ ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
                                                                           
 
        

 
 

 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


