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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๙ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๖. ดร.ชัด
อินทะสี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๘. นายสมชาย เจนพานิช
๙. นายสมคิด พวงชื่น
ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. ดร.ทองคา
ตินะลา
๒. นายสรรเสริญ นภาพร
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานในที่ประชุม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๖ คน
๑. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
อนุกรรมการ
๓. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
อนุกรรมการ
๔. นายปรีชา การัก
อนุกรรมการ
๕. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
๖. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ
อนุกรรมการ
/ผู้ไม่มา…
หน้า | ๑
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ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
นายมานิตย์
มณีโชติ

อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๓. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๔. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
อนุกรรมการ
๕. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๖. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๗. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๘. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๙. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๔. ผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน ๒ คน
๑. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
๒. นายรชต
ดิลกรัชตสกุล

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

/เริ่มประชุม...
หน้า | ๒
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ บุ ค ลากรของสถานศึ กษาในสั งกั ดสถาบั น ฯ ที่ ได้รั บ การพิ จารณาคั ดเลือ กให้ เป็ น
ผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับรองผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่ได้รับ
การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดังนี้
๑.๑.๑ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (กรรมการสภาสถาบันฯ)
นายสุบิน แพทย์รัตน์
๑.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๑) ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
๒) ดร.แทน
โมราราย
๓) นายทรงวุฒิ เรือนไทย
๑.๑.๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๑) นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
๒) ดร.กุสุมา
ขันกสิกรรม
๓) นายสมชาย บุตรสะ
๑.๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๑) นางปฏิมา พุฒตาลดง
๒) นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน
๓) นายรชต
ดิลกรัชตสกุล
๑.๑.๕ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นางสุนัน เทพพันธ์
๑.๑.๖ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๑) นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
๒) นายพินิจ
บุญโสภา
/๑.๑.๗ วิทยาลัย…
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๑.๑.๗ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
๑) นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม
๒) นายรังสันต์
นุสติ
๓) นายอภิชาติ
ชุติรัตนา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม ว่า
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน
๓,๙๑๖ คน ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ เสด็จ
พระราชดาเนิน แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญ ญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะ
นาเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ประธานเสนอความเห็ น ว่ า ในการประชุ ม ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ
เตรียมการในขั้นตอนต่าง ๆ ผู้อานวยการสถาบัน ฯ ควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการ
จัดงานครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
๑.๓ การดารงตาแหน่งเลขาธิการ และผู้อานวยการสานักในสานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ เป็นการโยกย้ายผู้บริหารระดับ ๑๑
ซึ่งเป็นการสลับตาแหน่ง ระหว่าง นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาฯ กพฐ. ไปดารงตาแหน่ง เลขาฯ กอศ. แทน
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารในส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผู้อานวยการสานักต่าง ๆ ดังนี้
/๑) นายจินศิริ…
หน้า | ๔
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๑) นายจินศิริ พุ่มศิริ
๒) นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้ อ านวยการส านั ก นโยบายและแผน

อาชีวศึกษา
๓) เรืออากาศโท สมพร ปานดา ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๔ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาก าลั ง ด าเนิ น การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในระยะเวลาที่กฏกระทรวงกาหนด โดยได้ส่งหนังสือพร้อมแนบประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใบเสนอ
ชื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาที่ส ถาบัน ฯ เพื่อให้ สถาบัน ฯ ดาเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นให้ส่งรายชื่อไปที่สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น จะนาเข้าที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ ต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบั นฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เป็นดังนี้
๕.๑ การดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน การพ้นตาแหน่ง และหลักเกณฑ์การสรรหา
บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานแจ้งที่ป ระชุมว่า การดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ จะหมดวาระในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับสถาบัน ฯ ได้กาหนดให้สภาสถาบัน ฯ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบั น” เพื่อดาเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควร
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน
/ซึ่งมี…
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ซึ่งมีห นั งสื อจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ด่ว นที่สุ ด ที่ ศธ ๐๖๐๑/
๒๒๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชะลอการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา หนังสืออ้างถึง
ฉบั บ ดั งกล่ าว ได้ สั่ งการมาเพื่ อ ให้ ส ถาบั น ฯ ชะลอการสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น ออกไปจนกว่ าส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแจ้งแนวปฎิบัติต่อไป
ตามความในพระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ บัญญัติว่า ให้
สถาบันตามความในมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ เป็นนิติบุคคลและส่วนราชการ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา ประธานในที่ ป ระชุ ม ให้ ส ภาสถาบั น ฯ พิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
๑) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๕
(๒) ซึ่งสภาสถาบัน ฯ สามารถออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการดาเนินการของสถาบัน
ได้
๒) ทาหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อกระบวนการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการสถาบันเสร็จสิ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เสนอความเห็นว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของประธานที่นาเสนอ ถึงแม้ว่าจะมีหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้ชะลอการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา แต่สภาสถาบัน ฯ ต้องดาเนินการต่อ เพราะ
หากไม่ดาเนิ นการจะผิ ดกฎหมาย เนื่ องจากข้อบังคับสภาสถาบัน ฯ กับพระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ.
๒๕๕๑ กาหนดให้สภาสถาบัน ฯ ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ถ้าสภาสถาบัน ฯ ไม่ดาเนินการก็เท่ากับ
เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องดาเนินการตามที่
ประธานนาเสนอ คือ ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบัน ฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งที่ประชุม…..
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบการปรับแก้ไขข้อความ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมมอบหมายให้สถาบัน ฯ ดาเนินการ
๓.๑ รายงานความคืบหน้าการพัฒนากาลังคน ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รายงานความคืบหน้า
การพัฒนากาลังคน ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ได้รับมอบหมาย โดยการนาเสนอด้วยวีดิทัศน์ ซึ่งสรุป
/ความสาคัญ…
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ความสาคัญได้ดังนี้
๓.๑.๑ ความเป็นมาการพัฒนากาลังคน
๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) การประชุม ของคณะทางานขับเคลื่ อนการพัฒ นากาลังคน เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) การประชุมของคณะท างานขับ เคลื่ อนการพัฒ นากาลั งคน เพื่ อรับ ฟังการ
จัดทายุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทางาน ฯ มีมติเห็นชอบแผนการ
พัฒนากาลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
กาลังคน ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
๓.๑.๒ การดาเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังอาชีวศึกษา
ได้ มีก ารจั ด ตั้งศูน ย์ป ระสานงานการผลิ ต และพั ฒ นากาลั งคนอาชี วศึ กษาภาค
ตะวันออก และศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การผลิต และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเพิ่มเติม ๖ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง
๓.๑.๓ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ๒
ทาหน้าทีด่ ูแลการดาเนินงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่
๑) จังหวัดนครสวรรค์
๒) จังหวัดกาแพงเพชร
๓) จังหวัดพิจิตร
๔) จังหวัดอุทัยธานี
๓.๑.๔ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลั งคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ๒
ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) ฝ่ายข้อมูลกลาง
๒) ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ
๓) ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
๔) ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทา
๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
๖) ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้
๓.๑.๕ การดาเนินงานในเบื้องต้น
๑) แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจทั้ง ๖ ฝ่าย ของศูนย์ฯ
/๒) จัดตั้ง…
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๒) จั ด ตั้ ง และเปิ ด ศู น ย์ ป ระสานงานการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนื อตอนล่าง ๒ (NEC-TVET Career Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๖๑
๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจการดาเนินงานศูนย์ฯ กับ
สถานประกอบการ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๔) ปฏิบัติการภาคสนามโดยลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แรงงานจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๔ จังหวัด เพื่อจัดเก็บข้อมูลความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษา (Demand)
๕) ประชุมคณะทางาน ฯ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจของศู นย์ฯ ให้
เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ณ ห้ อ งประชุ ม วิ ช าการ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓.๑.๖ จากการสารวจและวิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการกาลังคนของสถานประกอบการ
ในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ มีความต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
๑) สาขาโลจิสติกส์และการขนส่ง
๒) สาขาการท่องเที่ยวและบริการ
๓) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
๔) สาขาเกษตรชีวภาพ
ประธาน เสนอความเห็ น ว่ า ในการด าเนิ น การของศู น ย์ ฯ และสถานศึ ก ษาที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการพัฒนากาลังคน สิ่งสาคัญที่ควรจะทา คือ การเชิญสถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาด้วย
เพื่อให้ผลผลิตกาลังคนมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ให้
จัดทาเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะใช้ระยะเวลาในการเรียน ๔๐๐, ๕๐๐ หรือ ๗๐๐ ชั่วโมง ตามลักษณะเนื้อหาของ
รายวิ ช า โดยสถาบั น ฯ และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น ฯ สามารถด าเนิ น การได้ ต ามมาตรา ๔๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษามีรายได้จากการลงทะเบียน
ของนักศึกษา
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็น ที่ ๑ สถานศึกษามีการเตรียมการร่ว มกับ สถานประกอบการในจัดการศึกษา
หลั กสูตรระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลั กสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในปี
การศึกษานี้ และปีการศึกษาต่อไปอย่างไร
ประเด็นที่ ๒ ในการจัดทาแผนงานความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับ สถานประกอบการ เพื่อพั ฒ นากาลั งคนให้ ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาต้องระบุ ให้ ชัดเจนว่าสถาน
ประกอบการใดในแต่ละจังหวัดมีความต้องการกาลังคนในสาขาใด และจะทาแผนงานความร่วมมือในรูปแบบใด
เริ่มดาเนินการเมื่อใด โดยสถานศึกษาต้องเตรียมการให้แล้วเสร็จก่อนปีการศึกษาถัดไป และให้นาเสนอความ
/คืบหน้า…
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คืบหน้าในการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการน าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ในการดาเนินธุรกิจในสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนการผลิ ตและเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ขณะเดียวกันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถเฉพาะด้านเพื่อทางาน
กับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้ผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะให้
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเป็นจานวนมาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงพยายามแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ที่จะเรียนหรืออบรมเพื่อให้ได้ความรู้และทักษะวิชาชีพตามที่ต้องการ
ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในลักษณะนี้เป็นการต่อ
ยอดความรู้เดิม (Retail) ซึ่งสถานศึกษา และสถาบัน ฯ สามารถดาเนินการเปิดสอนได้โดยจัดทาเป็นหลักสูตร
วิช าชีพเฉพาะในสาขาวิชาที่ตรงกับ ความต้องการของสถานประกอบการ หากไม่มีบุคลากรผู้สอนในสาขาวิช า
ดังกล่าว ให้เชิญผู้ที่มีความรู้ และความสามารถจากสถานประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอน จึง เห็นว่า
สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ควรจัดทาแผนการดาเนินงาน และสารวจความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน เพื่อเปิดสอนเป็นหน่วยงานแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๒ ที่ตอบสนองนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้จานวนผู้เรียนลดน้อยลง
หรือไม่ และปัจจัยอะไรที่เป็นความต้องการของผู้เรียน ซึง่ สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้องจัดทาแผนการพัฒนา
หลั ก สู ตรและแผนการรั บ นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของสถานประกอบการ ในการ
วิเคราะห์ ความถดถอยของจ านวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษานี้ ควรจะต้ อ งได้ ผ ลการวิเคราะห์ ที่ ชัด เจนที่ สุ ด โดยให้
ดาเนินการวิเคราะห์ย้อนหลัง ๕ ปี แต่ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ความต้องการอย่างเดียว จะต้องวิเคราะห์ด้านปัจจัย
อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทาเป็น
แผนของสถานศึกษาและสถาบัน ฯ ซึ่งรายละเอียดในแผนจะต้องประกอบด้วย
๑) หลักสูตรใหม่ที่ควรจะเปิด จะเปิดหลักสูตรอะไร และจะต้องเตรียมการอย่างไร
๒) หลักสูตรที่ล้าสมัยและมีผู้เรียนน้อย ซึ่งควรจะปิด และเมื่อปิดจะแก้ไขปัญหาผู้ที่
กาลังเรียนอย่างไร
๓) การเปิดหลักสูตรที่เป็นนวัติกรรมใหม่ ด้วยการบูรณาการสองหลักสูตรเป็นหนึ่ง
หลักสูตร
สรุปข้อเสนอแนะ
๑) ให้สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จัดทาแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๒) สถานศึก ษาและสถาบั น ฯ ควรต้อ งไปหาจานวนผู้ เรียนหรือ ลู ก ค้า ที่ มีค วาม
ประสงค์จะเรียนตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยทั่วไปในสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ
/จะมีบุคลากร…
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จะมีบุคลากรหรือพนักงานทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะมีจานวนเพียง ๑/๔ เท่านั้น ส่วนที่เหลือไม่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ควรหาวิธีการที่จะทาให้คนเหล่านี้เข้ามาเรียน เช่น
(๑) วิธีที่ ๑ ในกรณีที่ผู้เรียนทางานในสถานประกอบการ สถานศึกษาจะต้อง
เปิดห้องสอนทีส่ ถานประกอบการ หากเป็นบัณฑิตใหม่ให้เรียนภาคทฤษฎีสองปี และปฏิบัติสองปี
(๒) วิธีที่ ๒ เรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิต โดยเอาเนื้อหาหลักสูตรไปจัดอบรม
เช่น เมื่อเข้าอบรมครบ ๕๔ ชั่วโมง เทียบหน่วยการเรียนได้ ๓ หน่วยกิต และเมื่อเข้ารับการอบรมครบจานวนเวลา
ตามที่กาหนด ให้สามารถเทียบโอนจนสาเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ของการเทียบโอน ซึ่งการเทียบโอนจากระบบ
การทางานเข้ามาอยู่ในระบบการเรียน มีหลายวิธี ได้แก่
(๒.๑) เทียบโอนจากการเรียน
(๒.๒) เทียบโอนจากการสอบ
(๒.๓) เทียบโอนจากการทดสอบ
(๒.๔) เทียบโอนจากประสบการณ์
๓) ให้ ส ถานศึ กษาและสถาบั น ฯ ระดมสมองช่ ว ยกั น คิ ด เรื่องหลั กสู ต รและการ
จัดการเรีย นการสอน เพื่อให้การเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่สอดคล้องกับผู้สนใจที่จะสมัครเรียน และตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
นายสมชาย เจนพานิ ช กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็ นเรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒ นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความ
ต้องการของสถานประกอบการ นั้น เป็นความคิดเห็นที่ ดีและมีประโยชน์ ซึ่งสถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้อง
รับมาดาเนินการ และที่ประชุมควรแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับผู้สนใจสมัครเรียน ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ และให้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
ประธาน เสนอความเห็นว่า มอบสถาบัน ฯ จัดทาคาสั่ง โดยให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ร่วมดาเนินการ และให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า สถานศึกษาและสถาบัน ฯ อาจจะเปิดสอนหลักสูตรประเภทเข้มข้นระยะสั้น (Intensive course)
ในสาขาวิชาที่เปิดอยู่ แล้วหรือใกล้เคียงกัน แต่เป็นลักษณะการต่อยอด (Top up) ซึ่งเป็นการนาเนื้อหาวิชาตามที่
สถานประกอบการต้องการมาจัดฝึกอบรม เวลาการฝึกอบรมประมาณ ๑-๔ เดือน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิชา และ
ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ว่า ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะระดับของเทคโนโลยี ในการซ่อมบารุง และติดตั้ง
/เครื่องปรับอากาศ…
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เครื่ อ งปรั บ อากาศขนาดใหญ่ แ บบรวมศู น ย์ ที่ เ รี ย กว่ า ซิ ล เลอร์ (Chiller) ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง ในอาคารส านั ก งาน
ห้ างสรรพสิ น ค้า และโรงแรมหลายแห่ ง ปั จจุบันบริษั ทผู้ผ ลิ ตเครื่องปรับอากาศมีการพัฒ นาสิ นค้าด้วยการนา
เทคโนโลยีมาใช้กับเครื่องปรับอากาศ เช่น การนาระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมการทางานของมอเตอร์ และใช้ระบบ
โซล่าร์เซลต่อร่วมเข้ากับชุดอินเวอร์เตอร์ เป็นลักษณะของไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ขณะนี้มีสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ในสาขาวิชาดังกล่าว คือ ที่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ เท่านั้ น ส่วนสถาบั น การอาชีวศึกษาทั้งหมด ๒๓ แห่ ง ยังไม่มีการเปิดสอน และจากการเข้าไปสารวจที่
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แล้ว เห็นว่ามีความพร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารปฎิบั ติการ บุคลากรผู้สอน และ
ครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเปิดสอนได้
ประธาน เสนอความเห็นว่า หลักสูตรที่อนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิต
และพั ฒ นากาลั งคนอาชี ว ศึก ษา (อ.กรอ.อศ.) จัด ท า มี ห ลั ก สู ต ร สาขาวิช าเครื่อ งเย็ น และปรับ อากาศ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขณะนี้มีสถานศึกษาบางแห่งได้
น าไปใช้ แล้ ว หากสถานศึ ก ษาใดมี ค วามประสงค์ ที่ ขอใช้ ห ลั ก สู ต รดั งกล่ าว ให้ แ จ้ งมาที่ ส ถาบั น ฯ เพื่ อติ ด ต่ อ
ประสานงานต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบและมอบสถาบัน ฯ ดาเนินการ

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ใน
การประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑
เรื่อง การดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน การพ้นตาแหน่ง และหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบสถาบั น ฯ จั ด ท าร่ า งค าสั่ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และนาเสนอให้นายกสภาสถาบัน ฯ ลงนาม สถาบัน ฯ ได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม และคณะกรรมการได้ประชุม คณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๑
เมื่อวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ส านั กงานสถาบัน ฯ ซึ่ง รายละเอียดการประชุมครั้งที่ ๑ อยู่ในเอกสาร
ประกอบการประชุม
นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เนื่องจาก
มีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมรับการสรรหา เป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ที่ป ระชุมรับ ทราบและแจ้งให้ นายสุบิน แพทย์รัตน์ ทาบั นทึกการลาออกจากการเป็ น
กรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
/จากกรณี…
หน้า | ๑๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

จากกรณีข้างต้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือก นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นกรรมการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ แทนในตาแหน่งที่ว่าง
นายสาคร ศิริวัฒ นาโรจน์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหาร
สถานศึ กษา สภาสถาบั น ฯ ได้ห ารือ ว่า หากกรณี การสรรหาผู้ อานวยการสถาบั น ฯ ที่ มี คาสั่ งแต่ งตั้งแล้ ว คื อ
ดร.ทองคา ตินะลา ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย
มีความประสงค์จะตอบรับเป็นผู้รับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบัน ฯ ด้วย จะต้องดาเนินการอย่างไร
นายสมชาย เจนพานิ ช กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม ว่า ในข้ อบั งคั บ สถาบั น ฯ ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และการสรรหาบุ ค คลเพื่ อแต่ งตั้ งให้ เป็ น
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔) และ (๕) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหรือ
ผู้แทนครู ถ้าข้อ ๗ (๑) (๒) และ(๓) นั้น ต้องเป็นกรรมการสภา ทีนี้เกรงว่าถ้าตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมองอย่าง
รอบคอบ เช่น ผอ.ทองคา ตินะลา จะสมัครหรือไม่ ซึ่งก็มีสิทธิ์ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวเขียนได้ดีมาก ในข้อ ๗ (๑)
(๒) และ (๓) นั้นก็จะเป็นคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน และก็มีคณะกรรมการสภาสถาบันที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้ง ๑ คน ส่วนในข้อ ๗ (๔) และ (๕) นั้น ความเห็นส่วนตัว คิดว่าเป็นใครก็ได้
เป็ น ผอ.ทองค า ติ น ะลา ก็ได้ แต่ในความเห็ น ส่ ว นตัว ข้ อ ๗ (๔) และ (๕) นั้ น ก็ คื อ ผู้ ที่ จะต้อ งท าหน้ าที่ เป็ น
กรรมการสภาสถาบั น ในสมั ย หน้ า และจะเป็ น ผู้ ที่ จ ะต้ อ งท างานร่ ว มกั บ ผู้ อ านวยการสถาบั น ที่ จ ะคั ด เลื อ ก
เพราะฉะนั้นในส่วนตัว คิดว่า ข้อ ๗ (๔) และ (๕) นั้น น่าจะเปิดโอกาส ให้ ผอ.สถานศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา
สังกัดสถาบัน ฯ ในส่วนของ ผอ.ทองคา ตินะลา ก็ไม่ขัดข้อง แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งในช่วงสมัคร ผู้อานวยการสถาบัน
ถ้า ผอ.ทองคา ตินะลา ลงสมัคร ทุกอย่างต้องมาแก้ไขใหม่ทั้งหมด
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ น ชอบมอบเลขานุการที่ประชุม ให้ ประสานงานกับ ดร.ทองคา ตินะลา
เพื่อสอบถามว่ามีความประสงค์จะตอบรับเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบัน ฯ หรือไม่ โดยให้ทา
บันทึกแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณี ที่ ดร.ทองคา ตินะลา มี ความประสงค์จะตอบรับเป็นผู้ เข้ารับการสรรหาเป็ น
ผู้อานวยการสถาบัน ฯ ที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) เลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา เช่นเดียวกับ ดร.ทองคา
ตินะลา ในกรณีนี้ที่ประชุมพบว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้บริหารเช่นเดียวกับ ดร.ทองคา ตินะลา ดังนั้น จึง
ให้ดาเนินการตามข้อ ๒)
/๒) ให้ประธาน…
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๒) ให้ ป ระธานคณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ นั ด ประชุ ม ผู้ มี
คุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้บริหาร และมีความประสงค์จะเป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ประชุมหารือกัน
เพื่อเลือกกันเองเป็นตัวแทนกรรมการสรรหา เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ให้ประธานกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน ฯ ทาบันทึกแจ้งผลการสรรหาผู้แทนผู้บริหาร เพื่อทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
๓.๓ โครงการความร่ ว มมื อ ด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษากั บ สถานศึ ก ษาในต่ า งประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ฯ
นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นาเสนอในที่ประชุม
ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ และบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกาลังคนที่มีสมรรถนะสูงสาหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand
๔.๐ และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการผลิต
อาชีวะพันธุ์ใหม่ ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า สาขาวิชา
ระบบราง สาขาวิ ช าอากาศยาน สาขาวิ ช าหุ่ น ยนต์ เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม และสาขาวิ ช าโลจิ ส ติ ก ส์ โดยมี
สถานศึก ษาในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาที่ เข้าร่ว มอาชี วะพั น ธุ์ใหม่ หรืออาชีว ะพรีเมีย ม
จานวน ๒๗ สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่
สมัครเข้าร่วมในโครงการอาชีวะพันธุ์ ใหม่ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีก ๗ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิท ยาลั ย เทคนิ ค มี น บุ รี วิทยาลั ย เทคนิ คสุ พ รรณบุรี วิท ยาลั ยเทคนิค สมุท รสงคราม วิท ยาลั ยเทคนิคสั ตหี บ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในโครงการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ กษา ในการตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่างส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า จะใช้แผนการเรียนเดียวกันทุกสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะเรียนในสถานศึกษาของตนเอง รวมสองภาคเรียน ภาค
เรียนที่สามเป็นช่วง Summer จะไปเรียนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า มณฑลซางตง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเรียนต่อด้านวิชาการที่เดียวกันอีกสองภาคเรียน รวมระยะเวลาในการเรียนจนจบ
หลักสูตรสองปีกับหนึ่ง Summer ขณะนี้มีนักศึกษารุ่นแรกเข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๕ คน ซึง่ ในจานวน ๒๕ คน
นั้น เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ๑ คน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ๓ คน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
๑ คน และที่เหลือเป็น นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนภาษาจีนในภาคเรียนแรก
เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินการเรียนรู้ภาษาจีน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์
/ทั้งหมด…
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ทั้งหมด นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรที่ไป ๑ คน นั้น ได้ ๑๘๐ คะแนน และขณะนี้นักศึกษาทั้งหมดจะเดิน
กลับประเทศไทย และจะต้องกลับไปเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมอีกสองภาคเรียน เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะ
ได้รับวุฒิการศึกษาสองใบ คือ ของวิทยาลัย ฯ ๑ ใบ และ diploma จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวอีก ๑ ใบ สาหรับใน
เรื่องของค่าใช้จ่าย นักศึกษาจะต้องออกใช้ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในเบื้องต้น ประมาณ คนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ส่วน
ที่พักทางมหาวิทยาลัย ฯ มีหอพักให้ ค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและเครื่องใช้ต่าง ๆ นักศึกษาต้องจ่ายเอง ประมาณ
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ขณะนี้วิทยาลัย ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ และมีประสงค์ที่จะไปเรียนใน
รุ่นที่สอง
ประธานเสนอความเห็นว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรทาความร่วมมือกับต่างประเทศใน
โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชิงเต่า สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ผ่ านทางส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษานั้ น เป็ น เรื่อ งที่ น่ ายิน ดี ที่
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่แสดงถึ งความมีศักยภาพในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ แต่ก่อนที่จะทา
ความตกลงให้ศึกษารายละเอียดในเอกสารจากคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาความตกลงกับต่างประเทศ ของกลุ่ม
ความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (กต.สป. กระทรวง) ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศจัดท าไว้ เพื่อ ไม่ให้ มีปั ญ หาเกิดขึ้นในภายหลั ง เช่น กรณี ที่เกิดขึ้น กับ สถานศึกษาบางแห่ งในสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบัน ฯ ศึกษารายละเอียด
และจัดทาเป็นคู่มือแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาอื่น ๆ นาไปใช้
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ และมอบ ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบัน ฯ ดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์ใหม่ และพระบรมวงศานุวงศ์ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ใหม่
และพระบรมวงศานุวงศ์ (นาเสนอโดยเอกสาร) ดังนี้
๔.๑.๑ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๔.๑.๒ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๔.๑.๓ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
/๔.๑.๔ ประกาศ…
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๔.๑.๔ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔.๑.๕ ประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๔.๑.๖ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี
๔.๑.๗ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี
รัตนราชกัญญา
๔.๑.๘ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๔.๑.๙ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๔.๑.๑๐ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔
เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.ชัด อิน ทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสถาบั น ฯ เสนอให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สานักงานสถาบัน ฯ นั้น ที่
ประชุมได้จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง รับสมัครหรือ
รับ การเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อ แต่งตั้งให้ เป็ น ผู้ อานวยการสถาบั น การอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ ๔ เรียบร้อยแล้ ว ดั ง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่ประชุมว่า
ตามที่สภาสถาบัน ฯ จัดทาประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในแต่ละปีการศึกษา
ที่ผ่านมานั้น เนื้อหาใจความของประกาศไม่ มีความแตกต่างกัน และเพื่อให้ประกาศสภาสถาบัน ฯ ฉบับดังกล่าว
สามารถใช้บังคับทุกปีการศึกษา จึงนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/เรื่อง…
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เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ โดยไม่มีข้อความปีการศึกษา ดังนี้
(ร่าง)

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบั น เพื่ อให้ กระบวนการรั บนั กศึกษาสอดคล้ องตามพระราชบั ญญั ติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ระเบี ยบ
กระทรวงศึ กษาธิการ ว่าด้ วยการจั ดการศึกษาและประเมิ นผลการศึ กษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยคานึงถึงเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) และ (๘)๑ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการประชุม ครั้งที่ ....../๒๕๖๒ เมื่อวัน.................... จึงออก
ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
------------------------------------------------------------------------------------๑

มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
…

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการดาเนินการของสถาบัน
…

(๘) กากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชี วศึกษาทุกระดับ

/“ผู้อานวยการสถาบัน”…
หน้า | ๑๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

“ผู้อานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“รองผู้อานวยการสถาบัน” หมายความว่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“นักศึกษา”หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ข้อ ๔ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้สถาบันถือตามระเบียบ สถาบัน
การอาชีวศึ กษาภาคเหนื อ ๔ ว่าด้ วยการรั บผู้ เข้าศึกษาในระดั บปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้ องกั บระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจั ดการศึกษาและการประเมิ นผลการศึ กษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ
สายปฏิบัติการของสถาบั นการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง
นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษานั้น ๆ
ข้อ ๕ ให้สถาบันนาแผนการรับสมัคร และการรับนักศึกษาที่มีสาระสาคัญอย่างน้อย ได้แก่ หลักสูตร สาขาวิชา
ที่รับสมัคร จานวนที่รับเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร ระยะเวลาดาเนินการแต่ละขั้นตอน วิธีการรับ
นักศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๖ ให้สถาบันวางแผน และประสานการรับนักศึกษากับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการ
จัดอาชีวศึกษา ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของสถาบัน โดยคานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อ ๗ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันต้องคานึงถึงความต้องการ ศักยภาพ และการเพิ่มโอกาสให้แก่
นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพ
ข้อ ๘ กาหนดให้รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ห้องเรียนละ ๒๐ คน ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนและการฝึก
อาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสถาบันทันทีที่รับนักศึกษา เสร็จสิ้น
ข้อ ๑๐ การรับนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดตาม ข้อ ๘ ของประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน เสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ นชอบและอนุมัติประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบั ติ
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/๕.๒ อนุมัติผล…
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๕.๒ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
นางพรลิ นี ชัย รัตน์ รองผู้ อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา
[มาตรา ๒๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ
ได้ตรวจสอบผลการศึกษาของนั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรี ยนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
๒) มีการประเมินเพื่อพัฒ นาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ประเมิ น ในแต่ ล ะกิ จ กรรมและงานที่ ม อบหมาย ในอั ต ราส่ ว นตามความส าคั ญ ของแต่ ล ะกิ จ กรรมหรือ งานที่
มอบหมาย
๓) ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบ
ทวิภ าคีจ ากการปฏิ บั ติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีก ารที่ครูฝึ กและอาจารย์นิเทศกาหนดโดยความ
เห็นชอบของสถาบัน
ซึ่ งผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติ ก าร
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) มีดังนี้
สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ชั้นปีที่
วิชา
๑ กลศาสตร์ของแข็ง
๒

รหัสนักศึกษา
ขื่อ-นามสกุล
๖๑๔๑๐๑๐๑๐๗ นายนวพล กุนาทน
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๑ นายปกรณ์ นิภานันท์
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๒ นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง

ผลการศึกษา
๒.๕
๐
๓

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๗๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

/๕.๓ อนุมัติผล…
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๕.๓ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
นางพรลิ นี ชัย รั ตน์ รองผู้ อานวยการสถาบัน การอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ๔ นาเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้สภา
สถาบั น ฯ พิจ ารณาเห็ น ชอบอนุ มัติผ ลการศึกษา [มาตรา ๒๕ (๘) แห่ งพระราชบัญ ญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ดังนี้
๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรี ยนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
๒) มีการประเมินเพื่อพัฒ นาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ประเมิ น ในแต่ ล ะกิ จ กรรมและงานที่ ม อบหมาย ในอั ต ราส่ ว นตามความส าคั ญ ของแต่ ล ะกิ จ กรรมหรือ งานที่
มอบหมาย
๓) ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิ
ภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน
ซึ่งผลการศึก ษาของนัก ศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติก าร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีดังนี้
สาขาวิชา

ชั้นปีที่

เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

๒

วิชา

รหัสนักศึกษา
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๑
การออกแบบและประมาณ
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๒
การระบบไฟฟ้า
๖๐๔๑๐๔๐๑๐๓

ขื่อ-นามสกุล
นายปกรณ์ นิภานันท์
นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง
นายสุทธิ์ภัทร อินเถื่อน

ผลการศึกษา
๒
๓
๒.๕

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๖๐๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบั ติการ สาขาวิช าเทคโนโลยี ไฟฟ้า (ต่อเนื่ อง) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
/๕.๔ อนุมัติผล…
หน้า | ๑๙
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๕.๔ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นางพรลิ นี ชัย รั ตน์ รองผู้ อานวยการสถาบัน การอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ๔ นาเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา [มาตรา ๒๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ
โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิ บั ติ ก าร ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ตามหลั ก วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษา ของระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมิ นตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรี ยนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
๒) มีการประเมิน เพื่ อพั ฒ นาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิ จารณาจากการ
ประเมิ น ในแต่ ล ะกิ จ กรรมและงานที่ ม อบหมาย ในอั ต ราส่ ว นตามความส าคั ญ ของแต่ ล ะกิ จ กรรมหรือ งานที่
มอบหมาย
๓) ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิ
ภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน
ซึง่ ผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรี ยน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้
๕.๔.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑
ลาดับ

รหัสวิชา

๑

๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๒

๒

๓๒-๔๑๐๖-๒๐๑๐

ผลการเรียน

ชื่อวิชา

๔ ๓.๕

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
อ.พิชัย พรหมรัตนกุล
การบริหารโครงการก่อสร้าง
อ.นาวิน กัลปนาไพร

๓ ๒.๕

๒ ๑.๕

๑

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)

๑๐

๗

๓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

๑

๓

๕

๕

๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒
ลาดับ

รหัสวิชา

๑

๓๒-๔๑๐๖-๒๐๐๖

๒

๓๒-๔๐๐๐-๑๒๐๒

ชื่อวิชา
วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
อ.อัคเนตร ยศสมบัติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
อ.วารุณี พรหมแสน

ผลการเรียน
๔ ๓.๕

๓ ๒.๕

๓

๓

๓

๑

-

-

-

-

-

-

๑

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

๑๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒

๒

๒ ๑.๕

/๓) สาขาวิชา…
หน้า | ๒๐
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๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑
ผลการเรียน

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

๑

๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๗

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต

๒

๓๒-๔๑๐๕-๒๑๒๓

๔ ๓.๕

อ.ฉัตรชัย งาหอม
การประมวลผลข้อมูลภาพผู้สอน
อ.พิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค

๓ ๒.๕

๒ ๑.๕

๑

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)

๘

๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๒

๑๒

๔

๑

๑

๒

๑

๓

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๒

๑๒

๔) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑
ผลการเรียน

ลาดับ

รหัสวิชา

๑

๓๒-๔๑๐๑-๒๑๒๗

คุณภาพกาลังไฟฟ้า
อ.สราวุธ พัชรชมพู

-

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕
๗ ๘
-

๑
-

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)
- - - - - - ๑๕

๒

๓๒-๔๑๐๔-๒๐๐๕

การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
อ.พิเชษฐ นิลเนตร , อ.สุรชัย ภักดีจันทร์

-

-

-

ชื่อวิชา

๑

๑

๑

๑๒

-

-

-

-

-

-

-

๑๕

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๗๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๕.๔.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒
ลาดับ

รหัสวิชา

๑

๓๒-๔๑๔๐-๘๕๐๒

๒

๓๒-๔๑๐๔-๘๕๐๓

ชื่อวิชา
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑
นายธานี นาคเลี้ยง
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒
นายธานี นาคเลี้ยง

ผลการเรียน
๔ ๓.๕
๒๐ -

๓ ๒.๕
-

๔ ๑๖

๒ ๑.๕

๑

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ. ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๔๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑
๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒

/๕.๕ อนุมัติผู้สาเร็จ…
หน้า | ๒๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

๕.๕ อนุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ (เพิ่มเติม)
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอในที่
ประชุ มว่า ตามที่ ส ถานศึก ษาในสั งกั ด สถาบั น ฯ ส่ งรายชื่ อ นั กศึ ก ษาผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา [มาตรา ๒๕ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผล
การศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสาเร็จการศึกษา
ของระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สถาบันกาหนด
๒) ได้จานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ซึง่ รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีดังนี้
๕.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
ชื่อ-สกุล

ผลการศึกษา

ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

๑

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๑

นาย จุรพล

จันที

๗๒

๓.๒๒

๒

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๔

นายบุญรอด

ฤทธิ์เต็ม

๗๒

๓.๐๒

๓

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๕

นางสาวภัทรพรรณ กองแก้ว

๗๒

๓.๖๑

๔

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๖

นายวันวลิต

ปานมี

๗๒

๒.๓๗

๕

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๗

นายสุธีร์

อ่างอินทร์

๗๒

๓.๑๖

๖

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๘

นายอดิศักดิ์

ขาขุน

๗๒

๓.๕๑

๗

๖๐๔๑๐๖๐๑๑๐

นายอนุลักษณ์

กลัดสี

๗๒

๓.๔๙

๘

๖๐๔๑๐๖๐๑๑๑

นายพงศกร

จิตมะกล่า

๗๒

๓.๘๕

๙

๖๐๔๑๐๖๐๑๑๒

นายศิวนาถ

ศิริวัฒพงศ์

๗๒

๒.๙๘

๑๐

๖๐๔๑๐๖๐๑๑๓

นายสุรินทร์

นุชทรวง

๗๒

๓.๕๖

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม

สรุป : จานวนนักศึกษาทั้งหมด ๑๐ คน สาเร็จการศึกษา ๑๐ คน
/(๒) สาขาวิชา…
หน้า | ๒๒
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(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

๑

๖๐๔๑๐๔๐๑๐๒

ชื่อ-สกุล
นายณัฐพงศ์

แสงสว่าง

ผลการศึกษา
หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม
๗๒

๓.๒๕

สรุป : จานวนนักศึกษาทั้งหมด ๑ คน สาเร็จการศึกษา ๑ คน
ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๖๑๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕.๕.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

๑

๖๐๔๑๐๔๐๕๐๑

๒

ชื่อ-สกุล

ผลการศึกษา
หน่วยกิตสะสม

คะแนนเฉลี่ยสะสม

นายกฤษณะ อกปิ่น

๗๕

๓.๒๔

๖๐๔๑๐๔๐๕๐๒

นายกฤษดา หอมชื่อ

๗๕

๒.๗๐

๓

๖๐๔๑๐๔๐๕๐๕

นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์เดช

๗๕

๒.๗๒

๔

๖๐๔๑๐๔๐๕๐๖

นายธนาทิพย์ แร่เงิน

๗๕

๓.๓๖

๕

๖๐๔๑๐๔๐๕๐๗

นายธัชกร สุขทัศน์

๗๕

๓.๑๔

๖

๖๐๔๑๐๔๐๕๐๙

นายนันทพงศ์ ผังดี

๗๕

๓.๑๐

๗

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๐

นายปรีชา ลัดดา

๗๕

๓.๒๘

๘

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๑

นายพงศ์พัทธ์ มีผล

๗๕

๓.๔๐

๙

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๒

นายพงษ์สิทธ์ เที่ยงอยู่

๗๕

๓.๕๒

๑๐

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๓

นายพลณรงค์ หวั่นแสง

๗๕

๒.๘๘

๑๑

-๖๐๔๑๐๔๐๕๑๔

นายมานพ คูณกลาง

๗๕

๓.๓๒

๑๒

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๕

นายวิธวินท์ เกตะมะ

๗๕

๓.๑๐

๑๓

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๖

นายศรัณยู อินทะกะ

๗๕

๒.๙๐

๑๔

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๗

นายสมโชค อินทรโอภาส

๗๕

๓.๐๐

๑๕

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๘

นายอนุชา สงค์ประเสริฐ

๗๕

๓.๔๔

๑๖

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๙

นายอภิสิทธิ์ กล่อมประเสริฐ

๗๕

๒.๙๒

สรุป : จานวนนักศึกษาทั้งหมด ๒๐ คน สาเร็จการศึกษา ๑๖ คน
ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๔๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
/มติที่ประชุม…
หน้า | ๒๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๑๐ คน
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๑ คน
๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๑๖ คน
๕.๖ อนุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) (เพิ่มเติม)
นางพรลิ นี ชัย รั ตน์ รองผู้ อานวยการสถาบัน การอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ๔ นาเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ส่ง รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ (เพิ่ ม เติ ม ) ที่ มี ผ ลการศึ ก ษาอยู่ ในเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รับ การอนุ มั ติ ให้
ปริญญาตรีเกียรตินิ ยมจากสภาสถาบัน ฯ (มาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) นั้น
สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต
๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ทั้ งนี้ ไม่ นั บ ระยะเวลาที่
นักศึกษาขอลาพักการศึกษา
๓) ต้องไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าพอใช้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
๔) นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑) ๒) และ ๓) ที่มีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๕) นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑) ๒) และ ๓) ที่มีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
ซึ่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม มีดังนี้
/๕.๖.๑ วิทยาลัย…
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๕.๖.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
ชื่อ-สกุล

ผลการศึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

๑

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๑

นายพงศกร จิตมะกล่า

๗๒

๓.๘๕

๑

๒

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๕

นางสาวภัทรพรรณ กองแก้ว

๗๒

๓.๖๑

๒

๓

๖๐๔๑๐๖๐๑๑๓

นายสุรินทร์ นุชทรวง

๗๒

๓.๕๖

๒

๔

๖๐๔๑๐๖๐๑๐๘

นายอดิศักดิ์ ขาขุน

๗๒

๓.๕๑

๒

หน่วยกิตสะสม

คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ

สรุป : ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๑ จานวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จานวน ๓ คน
๕.๖.๒ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ที่

รหัสนักศึกษา

๑

๖๐๔๑๐๔๐๕๑๒

ชื่อ-สกุล
นายพงษ์สิทธิ์ เที่ยงอยู่

ผลการศึกษา
หน่วยกิตสะสม
๗๒

คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ
๓.๕๒

๒

สรุป : ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จานวน ๑ คน
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
(เพิ่มเติม) ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จานวน ๑ สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
(๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑
จานวน ๑ คน
(๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒
จานวน ๓ คน
๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จานวน ๑ สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒
จานวน ๑ คน
/๕.๗ วิทยาลัย…
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๕.๗ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เสนอขอเพิ่มจานวนห้องเรียนในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) จาก ๑ ห้องเรียน เป็น ๒ ห้องเรียน
นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร นาเสนอที่ประชุม
ว่า ตามที่ วิท ยาลั ย เทคนิ ค กาแพงเพชร ประกาศรับสมั ครนั กศึก ษา ระดั บปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วนั้น ปรากฎว่า มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อเพิ่มขึ้น จากจานวนที่ป ระกาศรับ สมัคร ๒๐ คน และวิทยาลั ย ฯ ได้พิจารณาความพร้อมของสถานที่
ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้ว เห็นว่ามีความพร้อม สามารถรองรับจานวนนักศึกษา
เพิ่มเติมได้อีก ๑ ห้องเรียน รวมห้องเรียนที่เปิดสอน ๒ ห้องเรียน จึงนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เพิ่มจานวนห้องเรียนในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาก ๑ ห้องเรียน เป็น
๒ ห้องเรียน
๕.๘ อนุ มัติ การให้ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้น สูง
(ปวส.) แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น และจบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [มาตรา ๒๕ (๖)]
นางพรลิ นี ชัย รั ตน์ รองผู้ อานวยการสถาบัน การอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ๔ นาเสนอที่
ประชุมว่า คณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบัน ฯ ได้ตรวจสอบผลการเรียน และคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จบไม่พร้อมรุ่น
และจบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยผู้สาเร็จการศึกษา
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลื อ กเสรี ครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดไว้ ในหลั ก สู ต รแต่ ล ะประเภทวิ ช าและสาขาวิ ช า และตามแผนการเรี ย นที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔) เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน
(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖)

/การสาเร็จ…
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การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑) ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิ ชาและสาขาวิชาและตามแผนการ
เรียนทีส่ ถานศึกษากาหนด
๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากาหนด
(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗)
ซึ่งจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) จบไม่พร้อมรุ่น จานวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
จานวน ๘ คน
(๒) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
จานวน ๓ คน
(๓) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๓ คน
(๔) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน ๒ คน
(๕) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
จานวน ๖ คน
(๖) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
จานวน ๓ คน
(๗) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ
จานวน ๑ คน
(๘) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน ๒ คน
๒) จบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน จานวน ๙ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
จานวน ๙ คน
(๒) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
จานวน ๑๒ คน
(๓) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง
จานวน ๔ คน
(๔) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๑๔ คน
(๕) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน ๔ คน
(๖) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
จานวน ๔ คน
(๗) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
จานวน ๖ คน
(๘) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
จานวน ๑ คน
(๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน ๒ คน
/ระดับ…
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑) จบไม่พร้อมรุ่น จานวน ๗ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
จานวน ๑ คน
(๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
จานวน ๖ คน
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จานวน ๑๖ คน
(๔) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๒ คน
(๕) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
จานวน ๒ คน
(๖) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
จานวน ๔ คน
(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๓๖ คน
๒) จบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน จานวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
จานวน ๔ คน
(๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
จานวน ๑ คน
(๓) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ จานวน ๓ คน
(๔) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๑๓ คน
(๕) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
จานวน ๑ คน
(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จานวน ๕ คน
(๗) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
จานวน ๑ คน
(๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๗ คน
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้น สูง (ปวส.) แก่ผู้ส าเร็จการศึก ษา ที่จ บไม่พร้อมรุ่น และจบการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [มาตรา ๒๕ (๖)]
๕.๙ การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อานวยการสถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ ๔ นาเสนอในที่
ประชุมว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดาเนินการ
สรรหาและเลื อกบุ คคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลื อกเป็ นกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
และขอให้สถาบัน ฯ พิจารณาดาเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน
แล้วส่งรายชื่อไปยังสานักอานวยการ (กลุ่มเลขานุการสานักงาน) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน
วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึ งเรี ย นเสนอในที่ ป ระชุ ม พิ จารณาเสนอชื่ อบุ ค คลที่ เห็ น สมควรเป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
/ประธาน…
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ประธานที่ประชุมเสนอความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภา
สถาบัน ฯ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากมีความรอบรู้
ในเรื่องต่าง ๆ มีความสามารถ และประสบการณ์ในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้
๑) เสนอชื่ อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ นพรั ก เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒) มอบสถาบัน ฯ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดการศึกษาทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอให้ที่
ประชุมทราบว่า วิทยาลัย เทคนิ คนนทบุ รี ได้รับความร่วมมือจากบริษัทมาซูม่า ประเทศไทย จากัด ในการจัด
การศึกษาทวิภาคี ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต เป็นแบบอย่างการให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา
ดร.สุ ร างค์ อภิ ร มย์ วิ ไลชั ย ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครสวรรค์ แจ้ ง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ บัน ทึก
รายการโทรทัศน์ “อาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ มีงานทา”
๒) วัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองกากับ การตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ เชิ ญ
หน่ วยงานที่รับ ผิ ด ชอบสนองงานโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และโครงการที่เริ่มดาเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก จานวน ๘ แห่ง (อาเภออุ้มผาง ๔ แห่ง อาเภอแม่สอด ๑ แห่ง และอาเภอแม่
ระมาด ๓ แห่ง) ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ในพื้นที่ ๓ แห่ง และจัดทาวัสดุใส่อุปกรณ์บนโต๊ะเสวย
๓) การออกปฏิบัติการในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ที่ ๒
๔) วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่เลขานุการ อ.กรอ.อศ. สาขาโลจิสติกส์ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ การจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่ส ถาบั น ฯ ได้ลงนามความร่วมมือโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี “อาชีวศึกษาพรีเมียม” กับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) โดยมี ดร.กิตติ รัตนธานี ตาแหน่งผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ประสานงาน
ซึง่ ข้อตกลงร่วมกัน มีดังนี้
๑) ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
๒) บริษัท ซีพี ออลล์ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๗๕ ของการลงทะเบียนเรียนทุก
ภาคเรียน ตามที่ระบุในประกาศของสถานศึกษานั้น ๆ
๓) หลั งจากส าเร็จการศึกษาแล้ วทางบริษัทรับเข้าทางานทันที ในตาแหน่งผู้จัดการ
สาขา และตาแหน่งอื่น ๆ ตามความรู้ ความสามารถของนักศึกษา
สถาบั น ฯ ได้ ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ สมัครเรียนในโครงการดังกล่าว และ
เมื่อได้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว ให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้ประสานงานของบริษัทโดยตรง
ประธานมอบ ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า รองผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ ด าเนิ น การติ ด ตาม
ประเมินผล และรายงานให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๔ กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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