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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๘  คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการ 
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ  
๔. ดร.ทองค่า   ตินะลา กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๗. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๘. นายสมคิด บุญเทวี รักษาราชการแทน  

ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน  
๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๓. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

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

    /๒. (ต่อ)… 
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  ๒. (ต่อ) 
๕. ดร.ศิวรักษ ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. นายแทน โมราราย รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

เข้าร่วมประชุมแทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๗. นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 

เข้าร่วมประชุมแทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
ผู้ไม่มาประชุม - คน  

(ไม่มี) 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๘ คน  

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

    ผู้ไม่มาประชุม - คน  
(ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดปิดสถานศึกษา 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่  ๑         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ก่าหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา 
ของปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
และในก่ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและ
เอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก่ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนประเภท
นานาชาติซึ่งมีก่าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียนในระบบ ให้โรงเรียนพิจารณาเปิดเรียนได้ทันที
ตามความเหมาะสม แต่ต้องก่าหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับข้อก่าหนดที่ออกตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  สถาบัน ฯ ได้แจ้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาให้ทราบแล้ว และให้ปฏิบัติตามข้อก่าหนดที่ออกตาม
ประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน [ข้อก่าหนดออกตามความในมาตรา  ๙ แห่งพระราชก่าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๕)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓]1  รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสถานศึกษา ให้เฝ้าระวัง และ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

 
 
 

/๑.๒  การบริหารงาน… 

                                                           
1 ข้อก่าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก่าหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕). (๒๕๖๓ , ๑ พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๗  
ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง. หน้า ๑-๓.   
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๑.๒  การบริหารงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า  ดังที่ทราบ สถาบันการอาชีวศึกษาเปนนิติบุคคลและเปนสวน
ราชการ ในสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑2  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาด่าเนินงานภายใต้กรอบอ่านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก่าหนด ส่วนส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่าหน้าที่ก่ากับ ควบคุม และดูแลให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ด่าเนินงานภายในกรอบของกฎหมาย จะไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในองค์กรของสถาบันการอาชีวศึกษา  
 

แต่ในทางปฏิบัติส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้ยึดแนวปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าว ท่าให้สถาบันการอาชีวศึกษาไม่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบาย และโครงการต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน เช่น การจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันการ
อาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งที่ภารกิจในการจัดการศึกษาเป็นภารกิจเดียวกัน การจัดสรร
งบประมาณควรจะเท่ากัน หรือ ใกล้เคียงกัน ซึ่งหากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เท่ากันเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต และตลอดระยะในการ
บริหารงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่ผ่านมา สภาสถาบันฯ ให้ความส่าคัญกับหน่วยงานและ
บุคลากร ดังนี้ 

๑) ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ท่าหน้าที่
ก่ากับ ควบคุม ดูแล สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  

๒) ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา 
และเจ้าหน้าทีทุ่กฝ่ายในสถานศึกษา และสถาบันฯ  หมายความว่า ทุกองค์กร ทุกส่วนในสังกัดสถาบันฯ จะต้อง
ได้รับประโยชน์เหมือนกัน  

 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสภาสถาบันฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันฯ จนถึงปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๓ การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้ติดตามการลงนามของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือแต่งตั้งผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  หลังจากที่สภาสถาบันฯ ได้
ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                                           
2 มาตรา ๑๕ ใหสถาบันตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ ในสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ขอให้สภาสถาบันฯ ปรับปรุงข้อบังคับฯ ดังกล่าว และที่ประชุมเห็นชอบข้อบังคับฯ   ในการประชุมสภาสถาบันฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๔ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา ๒๐๑๙ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิด
เรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก่ากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  สืบเนื่องจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  นั้น และตามที่ทางสถาบันฯ มีหนังสือแจ้งไป
ยังสถานศึกษา  เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพที่จะมีการเรียนการสอนที่เป็นภาคทฤษฎี และการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพเป็นภาคปฏิบัติ  ซึ่งในภาคทฤษฎีครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซีดี หรือชุดการเรียนการสอนได้ แต่ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนยังคง
ต้องจัดให้เป็นลักษณะของการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการท่างาน ซึ่งเดิมจัดให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าเรียนวิชาภาคปฏิบัติ กลุ่มละ ๒๐ คน แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVIC-19)  สถานศึกษาจะต้องปรับรูปแบบการเข้าเรียนวิชาภาคปฏิบัติ   โดยแบ่งกลุ่มย่อยให้เหลือ
กลุ่มละ ๑๐ คน เพ่ือควบคุมระยะห่างระหว่างบุคคล แล้วจัดวิชาภาคปฏิบัติคู่ขนานกัน เช่น ในวิชาภาคปฏิบัติ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เรื่อง การติดตั้งภายในอาคาร และการติดตั้งภายนอกอาคาร ให้แบ่งนักเรียน นักศึกษา 
ออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย กลุ่มละ ๑๐ คน โดยจัดตารางสอนคู่ขนานกันไป ใช้ครูผู้สอนร่วมกัน และบูรณาการโหลด
การสอน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

  ๑.๕ หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่รอ
การพิจารณาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาหลายหลักสูตรที ่
รอการพิจารณาจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพราะว่าไม่สามารถจัดประชุมได้ เนื่องจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  ขณะนี้ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่าลัง
ด่าเนินการแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวทันตามก่าหนดเวลา  ที่แต่ละสถาบันการอาชีวศึกษา
จะน่าไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
/๑.๖ การเสนอ… 
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๑.๖ การเสนอให้ปรับระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 
โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกลุ่มหอการค้าและกลุ่ม
สภาอุตสาหกรรมไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
ได้เสนอในที่ประชุมว่า ให้ปรับระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
เดิมเรียน ๕ ปี เป็น ๔ ปี โดยจัดแผนการเรียนแบบทวิภาคี ให้เรียนในสถานศึกษา ๒ ปี และฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ๒ ปี  รวม ๔ ปี   

ประธานเสนอความเห็นว่า หากปรับระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรใหม่ดังกล่าว จะไม่
มีผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ที่เรียน ๓ ปี เพราะเรียนเพ่ิมอีก ๑ ปี ก็ได้วุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และเมื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ๔ ปี สมัครเข้าท่างานในสถานประกอบการจะได้รับค่าตอบแทนต่่ากว่าเดิม  เพราะค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งหากจะปรับระยะเวลาในการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ๔ ปี ก็ควรให้ได้วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอผลการประชุมในครั้งต่อไป  
จึงน่าเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่              
๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ประธานเสนอให้เลขานุการที่ประชุมปรับแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ดังนี้ 
๑) ในข้อ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  และข้อ ๕.๓ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน 
และผู้ช่วยผู้อ่านวยการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ตั้งแตห่น้า ๑๕ ถึงหน้า ๑๗  ดังนี้ 

(๑) ให้ปรับแก้ไขข้อความ “ผู้ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือก” เปลี่ยนเป็น                 
“ผู้ที่ได้รับการสรรหา” 

(๒) ให้เพ่ิมชื่อ สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วย
ผู้อ่านวยการสถาบันฯ ตามท่ีเสนอในการประชุมครั้งที่แล้วi  

 
 

/๒) ในข้อ ๕.๕… 
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๒) ในข้อ ๕.๕ เรื่องการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๓๓-๓๕  
ตรงมติที่ประชุม ให้ระบุจ่านวนนักศึกษาท่ีคณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาii  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการ มีมติดังนี้ 
๑) ให้ปรับแก้ไขข้อความตามที่ประธานเสนอ 
๒) รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓    

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๓    

ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในการประชุมสภา
สถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาข้อบังคับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๓  และมอบสถาบันฯ 
ด่าเนินการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อบังคับดังกล่าว นั้น 

 

สถาบันฯ ได้น่าข้อบังคับฉบับดังกล่าวไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความ
ถูกต้อง ซึ่งในประเด็นข้อ ๕ และข้อ ๗ เกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน เงินประจ่าต่าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
ตามหนังสือ กค ๐๔๐๘.๕/๓๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเฉพาะกรณี
พิเศษ  ซึ่งเดิมผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็
จะได้รับเงินค่าตอบแทนโดยใช้หนังสือนี้ อ้างอิง เพราะว่าเป็นการอนุมัติให้ เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการ 
เพราะฉะนั้นผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาที่เป็นข้าราชการ และด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาด้วยอีกต่าแหน่ง จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน  และตามที่สถาบันฯ ได้จัดท่าข้อบังคับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันฯ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ ได้น่าตัวอย่างแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รักษาราชการแทนได้  และในประเด็นข้อสงสัยนี้จึงได้น่า
ข้อบังคับดังกล่าวไปปรึกษากับนิติกรส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ เชี่ย วชาญด้านกฎหมาย
กรมบัญชีกลาง และผู้อ่านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
การภายใน  ซึ่งที่ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้ปรึกษาว่า สถาบันฯ สามารถออกข้อบังคับดังกล่าวได้
หรือไม่ ซึ่งได้รับค่าตอบว่าได้ เพราะว่าส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยเรื่องนี้มาแล้ว ในข้อหารือ
การวินิจฉัยที่ ๓๖๖ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการสามารถรักษา 

/ราชการ… 
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ราชการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบันได้ ส่วนในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้รักษา
ราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน กรมบัญชีกลางอธิบาย
ว่าเบิกไม่ได้ กรณีที่ เบิกได้ต้องใช้เงินรายได้ เพราะว่าตามที่สถาบันฯ อ้างหนังสือของกรมบัญชีกลาง                   
ที ่กค ๐๔๐๘.๕/๓๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการอนุมัติกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นงบด่าเนินงาน เบิกไม่ได้ 
ตนจึงได้น่าร่างข้อบังคับฉบับดังกล่ าว เรียนปรึกษากับนายกสภาสถาบันฯ และส่งบันทึกข้อความ                     
ไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ทุกท่านทราบว่า สถาบันฯ ขอตัดข้อความ                  
ในข้อบังคับดังกล่าวออกไป ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๕ และข้อ ๗ และเลื่อนข้ออ่ืน ๆ ขึ้นมาตามล่าดับ โดยเนื้อหาสาระ
ส่วนอื่นยังคงเหมือนเดิม และให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ แสดงความเห็นตอบกลับมา หลังจากนั้นจึงให้นายก
สภา  สถาบันฯ ลงนามในข้อบังคับท่ีปรับแก้ไขแล้ว   
 

ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการ
สถาบันฯ และผู้ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้ อ่านวยการสถาบันฯ ได้ เรียนเสนอนายกสภาสถาบันฯ                      
ว่าทางส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแนะน่าให้สถาบันฯ ท่าข้อบังคับว่าด้วยรายได้ของสถาบันฯ แล้วน่าเงิน
รายได้มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ และผู้รักษาราชการ
แทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ ซ่ึงขณะนี้ไดป้รึกษากับ ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันฯ เพ่ือด่าเนินการ
จัดท่าข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  และตามที่สถาบันฯ ได้น่าเสนอเรื่องการปรับแก้ไขข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ได้ส่ง
บันทึกข้อความไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น สถาบันฯ 
จะขอมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เป็นกฏหมายที่สมบูรณ์ต่อไป  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๓.๒ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถาบันฯ   

ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งต่อที่ประชุม
ว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ ซึ่ง
สภาสถาบันฯ มีมติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน และผู้รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน นั้น มีประเด็นว่า ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่าหนดให้
ทุกสถาบันการอาชีวศึกษาสรรหารองผู้อ่านวยการสถาบัน สถาบันละ ๒ ต่าแหน่ง และผู้ช่วยผู้อ่านวยการ 
สถาบันละ ๑ ต่าแหน่ง (หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๘/๖๑๘ ลงวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) จึงได้แจ้งให้นายกสภาสถาบันฯ ทราบ 

/ประธาน… 
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ประธานเสนอที่ประชุม ให้ดูรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที ่๓/๒๕๖๓  เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหน้าที่ ๑๗  ซึ่งในวันนั้นประธานได้เสนอชื่อผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการสถาบันฯ  คือ นายสมคิด บุญเทวี  โดยใช้ค่าว่าผู้ที่ได้รับการสรรหา และเสนอชื่อผู้รักษาราชการ
แทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ  จ่านวน ๒ คน  ได้แก่ ดร.มะณู  คุ้มกล่่า และนางพรลินี  ชัยรัตน์ ส่วนต่าแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ  ตามที่เสนอไปมีจ่านวน ๒ คน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว 
ได้แก่ ดร.ทองค่า  ตินะลา และสิบเอกวีระศักดิ์  สุคันธจันทร์ แต่ในรายงานการประชุมมีคนเดียว คือ ดร.ทองค่า  
ตินะลา หายไป ๑ คน  หลังจากการประชุมสภาสถาบันฯ ในครั้งนั้น ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันฯ ก็
ได้ปรึกษาเรื่องหนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ก่าหนดกรอบจ่านวนรองผู้อ่านวยการสถาบัน
และผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน โดยให้มีรองผู้อ่านวยการสถาบัน จ่านวน ๒ คน และผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน 
จ่านวน ๑ คน  จึงได้อธิบายว่าส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่าหนดกรอบดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย  กล่าวคือ ในมาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “ใหมีผูอ่านวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของสถาบัน และใหมีรองผูอ่านวยการสถาบันอยางนอยหนึ่งคน กับทั้งอาจมีผูชวยผูอ่านวยการ
สถาบันหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได ทั้งนี้ ตามจ่านวนที่สภาสถาบันก่าหนด เพ่ือท่าหนาที่และรับผิดชอบตามที่     
ผูอ่านวยการสถาบันมอบหมาย” สภาสถาบันฯ จึงออกค่าสั่งแต่งตั้งตามมติที่ประชุม จึงเป็นประเด็นที่ต้องน่าเข้า
มาทบทวนในการประชุมครั้งนี้ว่า  สภาสถาบันฯ จะยึดแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย คือ เสนอชื่อผู้รักษา
ราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน ตามมติที่ประชุมคราวที่แล้ว หรือ เสนอชื่อผู้รักษา
ราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๑ คน ตามกรอบของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จึงขอเรียนปรึกษาที่ประชุมว่า เมื่อสภาสถาบันฯ มีมติอย่างนี้แล้ว จะด่าเนินการอย่างไรต่อไป และขอให้ฝ่าย
เลขานุการที่ประชุมเพ่ิมชื่อสิบเอกวีระศักดิ์  สุคันธจันทร์ ในหน้า ๑๗ เหมือนเดิม  

 

นายสมคิด  บุญเทวี  รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันฯ เสนอความเห็นต่อที่
ประชุมว่า ตามท่ีประธานเสนอ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ  จ่านวน ๒ คน 
ตามมติที่ประชุมคราวที่แล้ว โดยยึดแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งจ่านวนเกินกว่าที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก .ค .ศ .) ก่าหนดกรอบไว้  (หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    
ที่ ศธ ๐๖๐๘/๖๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และหนังสือส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๔๒๑  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)iii ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของจ่านวนที่เพ่ิมขึ้นมา เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณที่เป็นเงินประจ่าต่าแหน่ง
และค่าตอบแทน จะเป็นไปตามหนังสือของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนังสือส่านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะว่าในการตั้งงบประมาณในแต่ละปี ทางส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะให้สถาบันฯ แนบค่าสั่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้อ่านวยการสถาบัน รองผู้อ่านวยการ
สถาบัน และผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันในการเบิกจ่ายงบประมาณ ก็จะเป็นประเด็น 

/ปัญหา… 
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ปัญหาในการบริหารงบประมาณ ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ มีปัญหาเรื่องงบประมาณค่อนข้างมาก ในกรณีที่สภา
สถาบันฯ ไม่ทบทวนมติที่ประชุมคราวที่แล้ว คือ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน 
๒ คน เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของสถาบันค่อนข้างมาก หมายความว่า เงินที่สถาบันฯ 
ได้รับเป็นงบด่าเนินงานมีอยู่ค่อนข้างจ่ากัด ไม่พอกับการบริหารงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสถาบันฯ             
ทีเ่ป็นปัญหาหลัก ข้อดีที่มีผูร้ักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ เพ่ิมขึ้น คือ จะช่วยแบ่งเบาภาระงาน
ของสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนว่า จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วย
ผู้อ่านวยการสถาบันฯ  จ่านวน ๒ คน ตามมติที่ประชุมคราวที่แล้ว หรือ จ่านวน ๑ คน ตามกรอบที่ส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่าหนด  

 

ประธานเสนอความเห็นว่า ในกรณีนี้หากสภาสถาบันฯ จะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ่านวยการ
สถาบันฯ จากจ่านวน ๑ คน เป็น ๒ คน สามารถแต่งตั้งได้ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
๒๕๕๑ แล้วให้ใช้เงินรายได้ของสถาบันฯ ที่รวบรวมจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ แต่ต้องท่าความเข้าใจกับ
สถานศึกษาก่อน เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงสถาบันฯ สามารถด่าเนินการได้ตามกฏหมาย  

 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็นว่า ตามที่สถาบันฯ 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ นั้น เป็นอ่านาจตามกฏหมายของสภาสถาบันฯ  ไม่ใช่เป็นอ่านาจของส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็พยายามก่ากับ ควบคุมการบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกรอบท่ีก่าหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานที่แท้จริงของแต่ละ
สถาบันการอาชีวศึกษา ในหลักความเป็นจริงส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะรับเรื่องไปพิจารณา
ที่จะของบประมาณเพ่ิมเติมให้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพอย่างมีคุณภาพ  โดยความเห็นส่วนตัว เห็นว่าให้สถาบันฯ 
ส่งรายชื่อผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน พร้อมกับอธิบายเหตุผลว่าท่าไมต้องมี
ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ คนที่ ๒  ลักษณะเนื้องานเป็นอย่างไร ชี้ให้เห็นถึงความจ่าเป็น 
และประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน เพ่ือให้ทางส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด่าเนินการต่อไป  

 

นายสมคิด  บุญเทวี  รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันฯ เสนอความเห็นเพ่ิมเติม
ว่าในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า  “ใหสภาสถาบันแตงตั้งรอง       
ผูอ่านวยการสถาบันและผูชวยผูอ่านวยการสถาบัน โดยค่าแนะน่าของผูอ่านวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารย
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐”  

ประธานเสนอความเห็นสอดคล้องกับ นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ  
ว่า ให้สถาบันฯ ด่าเนินการเสนอรายชื่อผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน ไปยัง
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมกับอธิบายเหตุผลความจ่าเป็น และลักษณะเนื้องาน ตามมติที ่
 

/ประชุม… 
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ประชุมคราวที่แล้ว และจัดท่าข้อบังคับสถาบันฯ ให้มผีู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ จ่านวน ๒ 
คน  ซึ่งบางครั้งสภาสถาบันฯ จ่าเป็นต้องด่าเนินการนอกกรอบภายใต้กฎหมายที่ให้อ่านาจสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษา เพ่ือให้สถาบันฯ มีการพัฒนา มีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ จ่านวน ๒ คน 
๒) มอบสถาบันฯ ด่าเนินการขอก่าหนดต่าแหน่ง และกรอบอัตราก่าลังผู้ช่วย

ผู้อ่านวยการสถาบัน เพ่ิมเติมอีก ๑ ต่าแหน่ง 
 

๓.๓ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์     
นายสงวน บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันฯ น่าเสนอที่ประชุมว่า ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-19)  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๖ แห่ง 
จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุก
สถานที่ ที่มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอความเห็น ดังนี้ 

เรื่องที่  ๑  ให้สถานศึกษาส่ารวจครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัล พร้อมกับส่ารวจความต้องการในการเรียนรู้
วิธีการสอน และวิธีการท่าสื่อออนไลน์  โดยให้สถาบันฯ เป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการจะเรียนรู้วิธีการ
สอนและการท่าสื่อออนไลน์   

เรื่องที่ ๒  ให้สถานศึกษาส่ารวจระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสอนแบบ
ออนไลน์ของครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การใช้ Application Zoom ในการประชุมหรือการสอนเป็น
กลุ่ม  (Conference Meeting) เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน (Participate)  หรือการ
สอนแบบ  E-Learning และการท่า Story-board เป็นต้น 

เรื่องที่ ๓ ให้สถาบันฯ ผู้อ่านวยการสถานศึกษา รองผู้อ่านวยการสถานศึกษาและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้การสนับสนุนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในการสอน และการท่าสื่อออนไลน์ทุกรายวิชา 
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียน นักศึกษา 

 

ซ่ึงการสอนแบบออนไลน์ หากเป็นวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีอย่างเดียวสามารถท่าสื่อได้ง่าย 
ให้พิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา ที่ครูผู้สอนสามารถบันทึกการสอนไว้ใช้
ในโอกาสต่อไป และสามารถ Edit หรือ Insert  เนื้อหาสาระเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง และครูผู้สอนอาจจะเชื่อมโยง 

/ความรู้… 
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ความรู้จากแหล่งข้อมูลอ่ืนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนอย่างไร้ขีดจ่ากัด  
ส่วนรายวิชาที่เป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จะต้องสอนโดยใช้สื่อและกล้องบันทึกภาพแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติ และท่าแบบจ่าลองการปฏิบัติที่เป็นเสมือนของจริง ส่วนในรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติทั้งหมด ให้ครูผู้สอน
ท่าตารางการฝึกปฏิบัติโดยจัดให้นักเรียน นักศึกษาลงปฏิบัติในวันและเวลาที่แผนกวิชาก่าหนดนัดหมายเป็นกลุ่ม
ย่อย โดยมีครูควบคมุการเรียนการสอน  

 

นายสมเจตน์  พรหมบุญตา ผู้อ่านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เสนอความเห็น
ต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ที่เคยท่างานในการผลิตสื่อโทรทัศน์  จึงให้ความส่าคัญกับบุคลากรของ
สถานศึกษาท่ีท่าหน้าทีผ่ลิตสื่อการเรียนการสอน คือ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  ซึ่งปัจจุบันหัวหน้างานสื่อ
การเรียนการสอนว่างงานเพราะไม่มีใครใช้บริการ จึงอยากให้แต่ละสถานศึกษาได้มองตรงจุดนี้ด้วย เพ่ือที่จะได้
ใช้งานบุคลากรดังกล่าวให้ตรงกับภาระหน้าที่ และการด่าเนินการตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นั้น วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ได้เตรียมความ
พร้อม ในการเปิดสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว  เช่น จัดท่า QR Code ทุกรายวิชาให้นักเรียน 
นักศึกษา สามารถสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมได้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้จัดท่าห้องสื่อการเรียนการสอน
โดยใช้แอนดรอยด์ทีวี ที่จะสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ ในทุกรายวิชาภาคปฏิบัติ และขณะนี้ก่าลังอยู่ระหว่างการจัดท่า
ห้องมัลติมีเดียเพ่ิมเติม 

ดร.มะณู  คุ้มกล่่า รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ แจ้งที่ประชุมว่า 
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ส่งข้อความฝากประชาสัมพันธ์ ว่า สถานศึกษาใดต้องการท่าสื่อการ
สอนออนไลน์ ในระดับ ปวช. และปวส. ให้แจ้งความประสงค์ไปที่ส่านักงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ภายในวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  ซ่ึงส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีงบประมาณสนับสนุน  
 

ประธานสรุปในที่ประชุมว่า ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือ
แจ้งสถานศึกษาถึงความห่วงใย และการขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่จะเปิดท่า
การเรียนการสอน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังที่ทราบแล้ว นั้น  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาจสอบถามวิธีการด่าเนินการดังกล่าวมายังสถานศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งให้ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑) มอบสถาบันฯ จัดประชุมสัมมนาวิธีการสอนและการท่าสื่อออนไลน์  ให้กับครู

และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒) มอบ ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันฯ ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถในการสอนและการท่าสื่อออนไลน์  ณ ส่านักสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพ่ือเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

/ในสังกัด… 
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ในสังกัดสถาบันฯ ในการจัดประชุมสัมมนาวิธีการสอนและการท่าสื่อออนไลน์ 
๓) มอบสถาบันฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔) มอบสถานศึกษา ติดตามประเมินผลการส่ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

นักศึกษา หลังจากท่ีสถานศึกษาด่าเนินการสอนออนไลน์แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
นายสมคิด บุญเทวี  รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๘  ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓  โดยตรวจประเมินสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี  ผลการประเมินสรุปได ้ดังนี้ 

 

ในหัวข้อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ .ศ. ๒๕๕๘iv 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๒ ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

๑) มาตรฐานที่ ๑  เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ และ ๒๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓,๒๔,๒๖,๒๗ และ ๒๘ 

 

๒) มาตรฐานที่ ๒ เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา มี ๒ ด้าน คือ 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา 

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒,๓,๔,๖ และ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕,๑๔,๒๑,๒๙ และ ๓๐ 

 

 
 
 

/ข. มาตรฐาน… 
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ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่  ๘,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ 
และ ๒๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๗,๙ และ ๑๐ 
 

๓) มาตรฐานที่ ๓ เป็นมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ 

 

ซึ่งรายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

(ที่มา : บันทึกรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่ ๑๔๖/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)v  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๖๓ เรื่อง พระราชก่าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๖๓ และให้หน่วยงานของรัฐ
น่าไปปฏิบัตินั้น สภาสถาบัน ฯ ได้รับค่าแนะน่าจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ 
ว่า ให้น่าพระราชก่าหนดดังกล่าวเข้าท่ีประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีมตริับรอง และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประชุม  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ นี้ เป็นต้นไป พร้อมกับขอมติที่ประชุมให้รับรองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้พระ
ราชก่าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓3 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบรับรองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้พระราชก่าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ นี้เป็นต้นไป 

/๕.๒ การขออนุมัติ… 
 

                                                           
3 พระราชกา่หนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓.  (๒๕๖๓, ๑๙ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๗  ตอนที่ ๓๐ ก. หน้า 
๒๐-๒๓. 
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๕.๒ การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔      
ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอต่อที่

ประชุมว่า ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติกรอบ
อัตราก่าลัง และก่าหนดเลขต่าแหน่งผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตามหนังสือ
ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ ๐๒๐๖๓/๔๒๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ดังบัญชีรายละเอียดการก่าหนดเลขต่าแหน่งผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
นั้น  

โดยในระยะแรกของการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันฯ เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จึงได้เสนอขออัตราก่าลังคณาจารย์ใน
ประเภทวิชาดังกล่าวตามท่ีส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ ซึ่งสถาบันฯ 
จะต้องบริหารจัดการอัตราก่าลังที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  ลงในสถานศึกษาที่เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ก่อน ในขณะเดียวกันสถาบันฯ ได้จัดท่ากรอบอัตราก่าลังเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเภทวิชา และน่าเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนที่จะเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก่าลังคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เพ่ิมเติม ต่อส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต่อไป ดังนี้ 

 ตารางแสดงกรอบอัตราก่าลังคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔      

ประเภทวิชา สถานศึกษา สาขาวิชา จ านวนอัตราท่ีขอ  หมายเหตุ 

อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕  

เทคโนโลยียานยนต ์ ๕  
เทคโนโลยีการก่อสร้าง ๕  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ ๕ 
 

อุตสาหกรรม 

วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
เทคโนโลยียานยนต ์ ๕ 

*เปลี่ยนช่ือหลักสูตร 
เป็นเทคโนโลยีเครื่องกล 

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕ 
 เทคโนโลยีการผลติ ๕ 
 วิทยาลัยเทคนิคพิจติร เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕ 
 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ี
เทคโนโลยียานยนต ์ ๕ 

 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ ๕ 
 บริหารธรุกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค ์

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๕  

คหกรรม การจัดการงานคหกรรม ๕  
ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ ์ ๕  

รวม ๖๕ อัตรา  

  /สรปุ… 
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สรุป กรอบอัตราก่าลังคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เมื่อครบทุก
ประเภทวิชา จะมีจ่านวนรวมทั้งหมด ๖๕ อัตรา และขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากส่านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  จ่านวน ๕ อัตรา คงเหลืออีก ๖๐ อัตรา 

๑) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   จ่านวน ๕๐ อัตรา 
๒) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   จ่านวน  ๕  อัตรา 
๓) ประเภทวิชาคหกรรม จ่านวน  ๕  อัตรา 
๔) ประเภทวิชาศิลปกรรม จ่านวน  ๕  อัตรา 

รวมจ านวนทั้งหมด ๖๕ อัตรา 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราก่าลังคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เพ่ิมเติม      
 

๕.๓ การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
นายสมคิด บุญเทวี รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

น่าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน 
และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  สภาสถาบันฯ จะต้องมีเลขานุการสภาสถาบันฯ จ่านวน ๑ คน 
เพ่ือท่าหน้าที่ประสานงานกิจการต่าง ๆ ของสภาสถาบันฯ ให้เป็นไปด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ (มาตรา ๒๓ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีบ่ัญญัติว่า “ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองผูอ่านวยการ
สถาบันคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันโดยค่าแนะน่าของผูอ่านวยการสถาบัน”) จึงขอเสนอชื่อ  

 นายมะณู คุ้มกล่่า รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสภาสถาบันฯvi  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายมะณู คุ้มกล่่า เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
 

๕.๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบันฯ 
นายสมคิด บุญเทวี รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสภาสถาบันฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบันฯ เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค่าสั่งที่ ๐๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) แล้วนั้น  เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ชุดใหม่  โดยอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติการ 

/อาชีวศึกษา… 
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อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังร่างค่าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาสถาบันฯ ที่แนบในเอกสารประกอบการประชุมvii 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบให้ปรับแก้ไขค่าสั่ง โดยให้ นายทองค่า  ตินะลา อนุกรรมการ             

เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ  และให้ นายวรพงษ์  ขุนอินทร์ เป็น อนุกรรมการ  
๒) เห็นชอบค่าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมสภา

สถาบันฯ 
๓) มอบสถาบันฯ ด่าเนินการ 

 
๕.๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสภาสถาบันฯ และการประชุมอ่ืน ๆ          

ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ (เพิ่มเติม) 
นายสมคิด บุญเทวี รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาสถาบันฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ค่าสั่งสภา
สถาบันฯ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) แล้วนั้น  จะขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลเป็นอนุกรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือให้การด่าเนินการจัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังร่างค่าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสภาสถาบันฯ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ (เพ่ิมเติม) ที่
แนบในเอกสารประกอบการประชุมviii 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบค่าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสภาสถาบันฯ และการ

ประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ (เพ่ิมเติม) 
๒) มอบสถาบันฯ ด่าเนินการ 

 
๕.๖ รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 
นางพรลินี ชัยรัตน์  รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ น่าเสนอต่อที่ประชุมว่า 

ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร  
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ส่งรายงานจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ix ที่สถาบันฯ  

/สถาบันฯ… 
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สถาบันฯ ขอรายงานจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา [มาตรา ๒๕ (๘)]  ดังนี้  
๕.๖.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

 ๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

 
๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

 
ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๐๓๙๗  ลงวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

๕.๖.๒  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/๒) ระดับ… 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

(๑) พาณิชยกรรม ๒๔๓ 
(๒) ศิลปกรรม ๔๗ 

(๓) คหกรรม ๗๑ 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๖๑ 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
(๑) บริหารธรุกิจ ๔๕๓ 
(๒) ศิลปกรรม ๔๒ 

(๓) คหกรรม ๘๑ 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๗๖ 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
(๑) อุตสาหกรรม ๑๗๒ 

(๒) พาณิชยกรรม ๗๖ 
(๓) คหกรรม ๔ 

(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๔ 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๖๖ 



             

หน้า | ๑๙  
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๖๓๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓x 
 

๕.๖.๓ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 
 

 
 
 

 
๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๓๘๔   ลงวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

/๕.๖.๔  วิทยาลัย… 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

(๑) อุตสาหกรรม ๒๒๓ 
(๒) บริหารธรุกิจ ๑๙๘ 

(๓) คหกรรม ๖ 
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐ 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๓๗ 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
(๑) อุตสาหกรรม ๒๐๒ 
(๒) พาณิชยกรรม ๑๔๔ 

(๓) คหกรรม ๒๑ 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๖๗ 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

(๑) อุตสาหกรรม ๑๙๗ 
(๒) บริหารธรุกิจ ๑๓๘ 
(๓) คหกรรม ๑๘ 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๕๓ 
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๕.๖.๔  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ี
๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ (จบไม่พร้อมรุ่น) 
 
 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๒๕๗   ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ (จบไม่พร้อมรุ่น) 

 
 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๒๕๘   ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการมีมติดังนี้  
   ๑. เห็นชอบจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษา ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น ๒,๔๑๑ คน 
   ๒. อนุมัติการส่าเร็จการศึกษาตามจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาในข้อ ๑ 
 

๕.๗  รายงานจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ         
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

นางพรลินี  ชัยรัตน์  รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ น่าเสนอต่อที่ประชุม
ว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ส่งรายงานจ่านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒xi มาที่สถาบันฯ  เพ่ือให้สถาบันฯ น่าเข้าที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา [มาตรา ๒๕ (๘)] นั้น  สถาบันฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการประเมิน
ดังกล่าว ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว และขอสรุปจ่านวนนักศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ให้
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

 
/๕.๗.๑ วิทยาลัย… 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
อุตสาหกรรม ๒๘ 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๘ 

ประเภทวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
อุตสาหกรรม ๒๓ 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๓ 
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๕.๗.๑  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) จ่านวน  ๒๕  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๕  คน 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๐  คน 
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๒  คน 

  รวม  ๗๒  คน  
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๓๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และ 
หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๔๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓)  
 

๕.๗.๒  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๑  คน 
๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๐  คน  
๓) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๕  คน 

  รวม  ๕๖  คน  
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๐๓๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

๕.๗.๓  วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร  
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๗  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๓๗  คน 

 รวม  ๕๔  คน  
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
๕.๗.๔  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน    ๗  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๓๕  คน 

 รวม  ๔๒  คน  
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๒๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/ว ๐๒๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 

สรุป นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันฯ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวมจ่านวนทั้งสิ้น ๒๒๔  คน  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                 
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ่านวน ๒๒๔  คน 

/๕.๘ การอนุมัติผล… 
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๕.๘ การอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่แก้ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) ในวิชาต่าง ๆ ของภาค
เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

นางพรลินี  ชัยรัตน์  รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ น่าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ   ที่แก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)  ในวิชา
ต่าง ๆ ของภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒xii  มาท่ีสถาบันฯ เพ่ือให้สถาบันฯ น่าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
[มาตรา ๒๕ (๘)] นั้น สถาบันฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษา ตามหลักวิธีการ
ประเมินผลการศึกษาของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว      
จึงขอสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๕.๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
๑)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ 

ที่ ชื่อวิชา จ่านวนผู้เรียน (คน) จ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน) 
(๑) เทคโนโลยีซ่อมบ่ารุงทางไฟฟ้า ๑ ๑ 
(๒) การวิเคราะห์เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓ ๓ 
(๓) การซ่อมบ่ารุงระบบควบคุม ๑ ๑ 
(๔) ระบบส่งจ่ายไฟฟา้กระแสตรงแรงดันสูง

และตัวแปลงผัน 
๑ ๑ 

(๕) เทคโนโลยีซ่อมบ่ารุงทางไฟฟ้า ๑๕ ๑๑ 

 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒    

ชื่อวิชา จ่านวนผู้เรียน (คน) จ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน) 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี ๒   ๑๒ ๑๒ 

 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๓๖๑   ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

๕.๘.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒   

ชื่อวิชา จ่านวนผู้เรียน (คน) จ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน) 
โครงการวิชาชีพคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ๒ ๒ ๒ 

 
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๐๔๒๑  ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)   

 /๕.๘.๓  วิทยาลัย… 
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๕.๘.๓  วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑   

ชื่อวิชา จ่านวนผู้เรียน (คน) จ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน) 
โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ๑ ๙ ๙ 

 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒ 

ชื่อวิชา จ่านวนผู้เรียน (คน) จ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน) 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี ๒  ๔ ๔ 

(ทีม่า : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๑๔๔๔  ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓)   
 

๕.๘.๔  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๒ 

ชื่อวิชา จ่านวนผู้เรียน (คน) จ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน) 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพีเทคโนโลยยีานยนต ์๒ ๕ ๕ 

 

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๒๕๓   ลงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓) 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่แก้ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) ในวิชาต่าง ๆ ของภาคเรียน  
ฤดูร้อน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวมจ่านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด  ๔๙ คน  
 

๕.๙ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ     
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

นางพรลินี ชัยรัตน์ รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ น่าเสนอในที่ประชุมว่า 
ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒xiii  ให้สภาสถาบันฯ พิจารณา [มาตรา 
๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบันฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้
ตรวจสอบผลการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การตัดสินผลการศึกษาเพ่ือ
ส่าเร็จการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตรและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สถาบันก่าหนด 

๒) ได้จ่านวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตร 
/๓) ได้ค่าระดับ… 
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๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ซ่ึงมีผู้ส่าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
๕.๙.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๒  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๒  คน 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๐  คน 
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๒  คน 

     รวม  ๖๕  คน 
๕.๙.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  

๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๐  คน 
๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๒๒  คน 
๓) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๕  คน 

   รวม   ๕๗  คน 
๕.๙.๓ วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๑๗  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๓๗  คน 

   รวม   ๕๔  คน 
๕.๙.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน    ๗  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  จ่านวน  ๓๕  คน 

   รวม  ๔๒  คน 
 

สรุป ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ มีจ่านวนรวมทั้งสิ้น  ๒๑๘  คน  

 

[ที่มา : ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์ (เว็บไซต์ https://std20๑8.vec.go.th)]  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการอนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  รวมจ่านวน ๒๑๘  คน  

 
 

/๕.๑๐ อนุมัต…ิ 
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๕ .๑๐ อนุมัติการให้ปริญญาตรี เกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี          
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒   

นางพรลินี ชัยรัตน์ รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ น่าเสนอที่ประชุมว่า 
ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติให้
ปริญญาตรีเกียรตินิยมจากสภาสถาบันฯ (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)  นั้น 
สถาบันฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่าเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๙xiv ดังนี้ 

๑) ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต 
๒) ส่าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรก่าหนด ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลา   

ที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา 
๓) ต้องไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่่ากว่าพอใช้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
๔) นักศึกษาผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑)  ๒) และ ๓)    

ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๓.๗๕ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๕) นักศึกษาผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑)  ๒) และ ๓)    

ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 
 

ซึ่งจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยม มีดังนี ้

๕.๑๐.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)   

(๑) เกียรตินิยมอันดับ ๑  จ่านวน    ๑  คน 
(๒) เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๗  คน 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๕  คน 

๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)   
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๔  คน 

/รวมผู้ได้รับ… 
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รวมผู้ได้รับ เกียรตินิยมอันดับ ๑      จ่านวน    ๑  คน 
เกียรตินิยมอันดับ ๒      จ่านวน  ๑๖  คน 

 

๕.๑๐.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)   

เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๑  คน 
๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)  

(๑) เกียรตินิยมอันดับ ๑  จ่านวน    ๔  คน 
(๒) เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๙  คน 

๓) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)   
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๒  คน 

รวมผู้ได้รับ เกียรตินิยมอันดับ ๑      จ่านวน    ๔  คน 
เกียรตินิยมอันดับ ๒      จ่านวน  ๑๒  คน 

  

๕.๑๐.๓ วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)   

เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๒  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   

เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๒  คน 
รวมผู้ได้รับ เกียรตินิยมอันดับ ๑      จ่านวน    -  คน 

เกียรตินิยมอันดับ ๒      จ่านวน   ๔  คน 
 

๕.๑๐.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)   

เกียรตินิยมอันดับ ๑  จ่านวน    ๑  คน 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)   

(๑) เกียรตินิยมอันดับ ๑  จ่านวน    ๓  คน 
(๒) เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน    ๔  คน 

รวมผู้ได้รับ เกียรตินิยมอันดับ ๑      จ่านวน    ๔  คน 
เกียรตินิยมอันดับ ๒      จ่านวน    ๔  คน 

 

สรุป จ่านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของ 
 

/สถานศึกษา… 
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สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีคุณสมบัติได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี ้

เกียรตินิยมอันดับ ๑      จ านวน    ๙  คน 
เกียรตินิยมอันดับ ๒      จ านวน  ๓๖  คน 

[ที่มา : ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์ (เว็บไซต์ https://std20๑8.vec.go.th)]  

มติที่ประชุม      คณะกรรมการอนุมัติการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส่าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ดังนี้   

เกียรตินิยมอันดับ ๑       จ่านวนทั้งสิ้น    ๙  คน 
เกียรตินิยมอันดับ ๒      จ่านวนทั้งสิ้น  ๓๖  คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา  

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ได้แก่ 

 ๖.๑.๑  การผลิตหน้ากากอนามัยให้กับส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ่านวน 
๒ ครั้ง  

๑) ครั้งแรก ผลิตจ่านวน ๑,๐๐๐ ชิ้นส่งมอบให้กับส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

๒) ครั้งทีส่อง ผลิตจ่านวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ส่งมอบให้ส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ่านวน ๓,๕๐๐ ชิ้น ส่วนที่เหลือ จ่านวน ๑,๕๐๐ ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จ่านวน ๓๐๐ ชิ้น โรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน ๒๐๐ ชิ้น และส่านักงานจังหวัดนครสวรรค์ 
จ่านวน ๓๐๐ ชิ้น ส่วนที่เหลือมอบให้กับส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

 ๖.๑.๒ การฝึกอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูภายใน
สถานศึกษา  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 
 

/๖.๒ ก่าหนด… 
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๖.๒ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓   
ประธานหารือกับที่ประชุมเก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

 

 
(นางสาวปารณีย์  อ่าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท่ารายงานการประชุม 
 

 
 

 
ดร.มะณู คุ้มกล่่า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             

หน้า | ๒๙  
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

เอกสารประกอบการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

                                                           
i
 

 
 

 
ii ๕.๕ การอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

------------------------------  ฯลฯ---------------------------------- 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์  
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๖  คน 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๑๕  คน 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๒๔  คน 
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๒๕  คน 
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๖  คน 
(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๒๐  คน 
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(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
(ต่อเนื่อง) 

ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๙  คน 

(๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
(ต่อเนื่อง) 

ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๑๒  คน 

 

๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   
(๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๒๐  คน 
(๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๒๗  คน 
(๓) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๒๑  คน 
(๔) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๔  คน 
(๕) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๑๕  คน 

 

๓) วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๔  คน 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๑๗  คน 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชั้นปีที่ ๑  
 (๓.๑) กลุ่มที่ ๑  จ่านวน  ๑๙  คน 
 (๓.๒) กลุ่มที่ ๒  จ่านวน    ๙  คน 
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒    
 (๔.๑) กลุ่มที่ ๑  จ่านวน  ๒๐  คน 
 (๔.๒) กลุ่มที่ ๒  จ่านวน  ๑๗  คน 
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๖  คน 

 

๔) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๒๔  คน 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน  ๑๓  คน 

 

๕)  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)   ชั้นปีที่  ๑ จ่านวน  ๑๖  คน 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่  ๒ จ่านวน    ๗  คน 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

(ต่อเนื่อง) 
ชั้นปีที่  ๑    
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