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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๗ คน 

๑. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๕. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๗. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ   
๒. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๕ คน  

๑. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๒. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๓. ดร.โอภาส เกตุเดชา เข้าร่วมประชุมแทน ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๔. นายรังสันต์  นุสติ เข้าร่วมประชุมแทน  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

/๒. คณะอนุกรรมการ ฯ (ต่อ)… 
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๒. คณะอนุกรรมการ ฯ (ต่อ) 
๕. นายทวีวัฒน์  รื่นรวย เข้าร่วมประชุมแทน  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๓. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๐ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ 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) 
นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒ คน 
๑. นายศราวุธ สงล่า ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๒. นายสิทธ ิ กุลบุตร พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า     
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภาสถาบัน ฯ ในครั้งนี้ได้ จึงขอเสนอชื่อ นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ ท าหน้าที่เป็นประธาน
ที่ประชุม ตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ เสนอ  
หลังจากนั้นประธานทีป่ระชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีค าสั่งที่ 
๒๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง ซึ่งในค าสั่งดังกล่าวมี
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ย้ายมาด ารงต าแหน่งเดิมใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑) นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๐๓๗  ให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ต าแหน่งเลขท่ี ๗๘๒๔ 

๒) นายสมเจตน์ พรหมบุญตา ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวสมุย ต าแหน่งเลขที่ ๑๘๑๐ ให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๐๓๗ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น BTECH 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันอาชีวศึกษา โดยเห็นพ้องร่วมกันว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องมีความเป็นสากล และจะต้อง
แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม เพ่ือพัฒนาก าลังคนของประเทศในอนาคตให้มีคุณภาพ มีความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ ที่จะรองรับการเป็นฐานก าลังการผลิตสินค้าและบริการ  โดยน าแนวการจัดการศึกษาหลักสูตร Business 
and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson Education Limited  แห่งสหราชอาณาจักรมาปรับใช้  
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการที่จะน าหลักสูตร BTEC  มาจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบของหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม จ านวน ๘ หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมระบบ
ราง  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การท่องเที่ยว และ
ธุรกิจบริการ  ในสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน ๔๖ แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและได้รับการคัดเลือก โดย
ให้เปิดสอนในรูปแบบ Short Course Training    

 
/ประธาน… 
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ประธานเสนอความเห็นว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  มีสถานศึกษาในสังกัดที่อาจ
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Short Course Training  ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก็ควรที่จะ
เตรียมการพัฒนาบุคลากรผู้สอน และผู้เรียนให้พร้อม เพ่ือสนองนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับ
มอบจากกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้ง
ต่อไปคงจะทราบว่าสถานศึกษาแห่งใดในสังกัดสถาบัน ฯ มีความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว   

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดเงื่อนไขสถานศึกษาทีจ่ะขอเปิดสอนหลักสูตร BTEC ดังนี้  

๑) ครูผู้สอนจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน  

๒) ผู้เรียนต้องสามารถเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษได้  

หากสถานศึกษาใดในสังกัดสถาบัน ฯ มีความประสงค์ที่จะขอเปิดสอนหลักสูตรใน
รูปแบบ Short Course Training ดังกล่าว ให้แจ้งมาทีส่ถาบัน ฯ เพ่ือให้สถาบัน ฯ ด าเนินการขออนุมัติเปิดสอน
ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะส่งคณะท างานมา
ประเมินความพร้อมต่อไป  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๓ การยกเลิก Logbook 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการไปยังส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) ให้ยกเลิกการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือ
ประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) ก าหนด เนื่องจากสร้างความยุ่งยาก สับสน เพ่ิมภาระแก่ครูและไม่
สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑     

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 การรวมสถานศึกษา 
 นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานให้ที่ประชุม

ทราบ เรื่อง ความคืบหน้าในการรวมสถานศึกษาว่า คณะกรรมการที่รับผิดชอบท าบันทึกเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุม
ทราบว่า  ขณะนี้สถาบัน ฯ ได้จัดท าประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้ทันต่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้ 
 

 
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

เร่ือง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้  

การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ นักศึกษาปกติ 

 รับสมัคร 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ 

(ด าเนินการโดยสถานศึกษา) 

ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้ มี สิทธิ์ทดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 
/ทดสอบความรู้…  
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การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ นักศึกษาปกติ 

 ทดสอบความรู้ และความถนัดทาง
วิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ด าเนินการโดยสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ลงทะเบียน และช าระเงินนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑/๒๕๖๒ 

๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา  

ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา

ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

 มอบตัว 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

๘ เมษายน ๒๕๖๒  

(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ก าหนดวันลงทะเบียน 

ลงทะเบียน และช าระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา  

(ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔) 

วันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี
๑. ปฐมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑   ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 

๒. เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๒ ที่สถานศึกษา ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒  โดยยื่นค าร้องผ่านสถานศึกษา และช าระเงินท่ีสถาบัน ฯ 

๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดอบรมโครงการส่งเสรมิคณุธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และช้ัน  
ปีท่ี ๒ (ไหว้ครู)  

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๖. สอบปลายภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๒ ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน 
ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๒ 

(๑๖–๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
/ภาคเรียนที่ ๑ (ต่อ)… 



         

หน้า | ๗  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

ภาคเรียนที่ ๑  (ต่อ) 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี

๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษา ของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 

 สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๘. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ของนักศึกษาช้ัน  
ปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๙. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒   
ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๒  ไปท่ีสถาบนัฯ  

หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ตรวจสอบผลการศึกษา และเห็นชอบ 

๑๐.คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., 
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ 
และ ช้ันปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒   

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยกรรมการสภาสถาบันฯ การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลัง
คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และ
ตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., ปวส. 
และปรญิญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบ

ผลการศึกษา 
๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมตัิการศึกษาของนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ไปยัง
สถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  ให้นักศึกษาทราบ หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

๑๔ สถาบัน ฯประกาศผลการศึกษา ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์ของ 
สถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี
๑. ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ๑๔ – ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๒  
๒. เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๓. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๔. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒  

๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๕. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๒  ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 

๖. สอบปลายภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๒ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ 

สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน 
ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๒ 

(๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ  
ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

/ภาคเรียนที่ ๒ (ต่อ)… 
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ภาคเรียนที่ ๒ (ต่อ)  
กิจกรรม วัน เดือน ป ี

๘. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
การศึกษา ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๙. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒   
ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๒  และรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ไปท่ีสถาบัน ฯ  

หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ตรวจสอบผลการศึกษา และเห็นชอบ 

๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลการเรยีน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., ปวส. 
และปรญิญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการการศึกษาของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒  ภาคเรยีนท่ี ๒/๒๕๖๒  และผูส้ าเร็จการศกึษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ และอนุมัตผิูส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ) 

การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลัง
คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน 

และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ 

ตรวจสอบผลการศึกษา 

๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมตัิผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ และการอนมุัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปยังสถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และผูส้ าเรจ็การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้นักศึกษาทราบ 

หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

๑๔ สถาบัน ฯ ประกาศผลการศึกษา ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๒ และผูส้ าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางเวบ็ไซต์ของสถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๕. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา และยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  

๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑๖. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับใบแสดงผลการศึกษา  
และหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาที่สถาบัน ฯ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                                               

                                                                          
                                 (นายสมคิด บญุเทวี) 

                                       ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
/๔.๒ ประกาศ… 
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๔.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   ตามมาตรา ๑๐๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑   

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ออก
ประกาศ ฯ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
มีข้อความระบุว่านายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ออกประกาศ ฯ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 
๑๐๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

(๑) กรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘ ดังต่อไปนี้ 
                    ฯลฯ 

๑.๔ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และสถาบัน ใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตามข้อ ๔ (๗)  ๗.๘.๗ 

 

ต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๑  เรื่อง การ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สั่ง ณ วันที่ ๑๑ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ สั่งใน “ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ตามมาตรา 
๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑” เป็นผลให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้อ านวยการสถาบัน ไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๔ .๓ ค าสั่ง ก.ค.ศ. ที่  ๒๒/๒๕๖๑  เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง 
มาตรฐานภาระงาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา 

/นายสมคิด… 
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นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอให้ที่
ประชุมทราบว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) มีค าสั่ง ก.ค.ศ. 
ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระ
งาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา  ซึ่งคณะท างาน
ประกอบด้วยบุคคลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง  ๕ แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 
(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นผู้แทน) ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่  

๑) จัดท ามาตรฐานต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
๒) จัดท ามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ ในสถาบันการ

อาชีวศึกษา 
๓) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
๔) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี  

วิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

๕) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งอาจารย์ กรณีที่
มีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษในสถาบันการอาชีวศึกษา 

๖) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม  และหลังจากคณะท างาน

ด าเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๔.๔ การจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร  
นายสมคิด  บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่

ประชุมทราบว่า  ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ทุกระดับ (ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี) ต้องสอนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔๑ ให้สถาบัน หรือสถาบันและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้น
ภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม 

/หลักสูตร… 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อ ๔๑ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ
พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุก
รายวิชา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ข้อ ๔๒ 
ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

๕.๑ อนุมัติแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอแผนการรับ
นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

 

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

/(๒) ระดับ… 
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สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 
(๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  

 
 

สรุป จ านวนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
ปวช. ๑,๐๘๐ 
ปวส. ๑,๔๐๐ 

ปริญญาตร ี ๘๕ 
 
ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๑๘๖๕  ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 

/๒) วิทยาลัย… 



         

หน้า | ๑๓  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 
 (๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 
  
 

/(๓) ระดับ… 
 



         

หน้า | ๑๔  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

(๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  

 
 

สรุป จ านวนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
ปวช. ๙๘๘ 
ปวส. ๙๘๘ 

ปริญญาตร ี ๗๐ 

 
ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๑๒๒๘  ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

๓) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

/(๒) ระดับ… 



         

หน้า | ๑๕  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 

 (๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  

 
 

สรุป จ านวนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
ปวช. ๙๕๐ 
ปวส. ๑,๐๕๐ 

ปริญญาตร ี ๖๐ 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๓๔๑๙  ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

 
/๔) วิทยาลัย… 



         

หน้า | ๑๖  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๔) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 

(๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  

 
/สรุป… 



         

หน้า | ๑๗  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

สรุป จ านวนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 

ปวช. ๕๖๐ 
ปวส. ๓๕๙ 

ปริญญาตร ี ๖๐ 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๒๒๑๔  ลงวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

๕) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
/(๓) ระดับ… 



         

หน้า | ๑๘  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

(๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  

 
 

สรุป จ านวนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
ปวช. ๘๔๐ 
ปวส. ๕๙๐ 

ปริญญาตร ี ๒๐ 
 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๑๗๔๐  ลงวันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 

๖) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

 
 
 

/(๒) ระดับ… 
 



         

หน้า | ๑๙  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 

สรุป จ านวนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
 

 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๓/๔๔๑  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 
๕ .๒ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖) ของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอในที่

ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สถาบัน ฯ ได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ [มาตรา ๒๕ (๑)]  
และที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าไปศึกษารายละเอียด และขอ
ความเห็นชอบในการประชุมคราวต่อไป  ซึ่งในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้  สถาบัน ฯ ได้จัดท ารายละเอียด
ความสอดคล้องของการจัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
เพ่ิมเติม ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน 

 

/๑) ยุทธศาสตร์… 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 

ปวช. ๒๙๕ 
ปวส. ๒๑๕ 



         

หน้า | ๒๐  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ต่อ) 
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้ านการสร้ างโอกาสความ เสมอภาคและ       

เท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม 
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  เพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

(๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 
(๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙   การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

๓) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม   

และประเทศชาติ 
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การผลิตและพัฒนาก าลั งคนการวิจัย และ

นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

/๓) แผนการ… 



         

หน้า | ๒๑  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๓) แผนการศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) 
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ   

เท่าเทียมทางการศึกษา 
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด

การศึกษา 
 

๔) ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของประเทศ 
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด

อาชีวศึกษา 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน

และคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

๕) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตและพัฒ นาก าลั งคนอาชี วศึ กษา เพ่ื อ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First s-curve, 
New s-curve และประเทศไทย ๔.๐ 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง    
สู่ สั ง ค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
มาตรฐานสากล 

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พั ฒ น าแ ล ะ ข ย าย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค
ประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน 
และต่างประเทศ 

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔   จัดให้มี ระบบคลั งปัญญา ( Intelligent Unit) 
ส าหรับการอาชีวศึกษา 

 
 

/๕) แผนยุทธศาสตร์… 
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๕) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา (ต่อ) 
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕   พัฒ นาสถาบั นการอาชี วศึ กษ าให้ มี ระบบ       

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ น ว ให ม่  (Modern 
Management) 

 

๖) ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตนักศึกษาวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ในท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์สู่ เชิ ง

พาณิชย์ 
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สร้างสรรค์การบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่

ความเป็นเลิศ 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

เอ ก ลั ก ษ ณ์   ค ว าม เป็ น ไท ย แ ล ะอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลัก     
ธรรมาภิบาล 

(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖   เร่งรัดการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่ งเสริมการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗   ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖) ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

๕.๓ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ของวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร น าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ให้ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณาตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการมีมต ิดังนี้ 
๑) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
/๒) มอบ… 
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๒) มอบผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการขออนุมัติใช้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ ก าหนดวันประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการเรียน และผล

การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  หารือกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่เข้าร่วมประชุมว่า สถาบัน ฯ มีความประสงค์ที่
จะจัดประชุมสภาสถาบัน ฯ ให้สอดคล้องกับก าหนดพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภาสถาบัน ฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการเรียนและผลการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ก่อนที่จะมีพิธีการมอบประกาศนียบัตร  จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
สถาบัน ฯ  ก าหนดปฏิทินการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นส่งให้สถาบัน ฯ  และ
สถาบัน ฯ จะก าหนดวันประชุมสภาสถาบัน ฯ แจ้งใหส้ถานศึกษาทราบ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
ประธานหารือกับที่ประชุมเก่ียวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.                                                          

 
 

 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมคิด บุญเทวี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


