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ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

************************ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

๑.๒ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
๑.๓ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมสภาสถาบันฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ 

ห้องประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ด าเนินการตามนโยบายด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๓.๒ ความต้องการของสถานประกอบการและความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ใหม่ ของแต่ละสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
๓.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
๓.๔ ค าสั่งสภาสถาบันฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนประจ าจังหวัดในสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
๓.๕ โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  และค าสั่งสภาฯ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ โดยแสดงบัญชีคุมเงินแต่ละหมวดและ
สรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงาน โครงการที่ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
/๔.๓ รายงาน… 
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๔.๓ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒–๒๕๖๓ 

๔.๔ รายงานจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เทียบกับแผนการรับแต่ละสาขาวิชา   

๔.๕ รายงานข้อมูลอัตราก าลังความต้องการของสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถาบันฯ แต่ละสาขาวิชา 

๔.๖ รายงานผลการเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
๔.๗ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ อนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) แก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๕.๒ อนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
๕.๓ อนุมัติผ ู ้ส  าเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร ้อน              

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
 ๕.๔ อนุมัติปริญญาเกียรตินิยม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร้อน            

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   
๕.๕ อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) 
๕.๖ อนุมัต ิการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ของสาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๕.๗ ร่างค าสั ่งสภาสถาบันฯ เรื ่องการแต่งตั ้งเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
๕.๘ โครงการศึกษาดูงานต่างสถาบัน เพื่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
๕.๙ อนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๕.๑๐ อนุมัติผู ้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนฤดูร้อน           

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
/๕.๑๑ อนุมัต…ิ 
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๕.๑๑ อนุมัติการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ คุณภาพการศึกษา และการออกกลางคัน (Drop out) ของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต (ทล.บ.) ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
๖.๒ ขับเคลื่อนการด าเนินงานของอนุกรรมการสภาสถาบันฯ 
๖.๓ การขอเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
๖.๔ การปรับปรุงข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้มีความ

เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
๖.๕ การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรค์ 
๖.๖ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






































































































































































































































































































